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Ingen kan ha beskrivit myrmark på ett mer
negativt sått ån Linn6. "Hela denna lappens
land var mest myra, hinc tocaui Styx ldärför
kalladejag det dödsriketl. Aldrig kan prästen

så beskriva helrete. som detta är ej värre.
Aldrig har poeterna kunnat avmåla Sqx så

fult, där detta ej är fulare. Sqgtum Penetroui

[Jag har genomträngt dödsriket]."
Den 25-årige Linn6 skrev detta efter att i

bö{an avjuni 1732 i regn och blåst och med
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vatten upp till knäna ha kämpat sig fram ge-

nom Lycksamyran, nordväst om Lycksele. I
dagboken föreslog han namnet "Olycksmy-
ran".1 Vårfloderna på Lycksamyran var svåra

även i fortsåttningen och för att bemästra
vattenflödet och öka skördarna av myrhö
började bönderna i Bastuträsk (Gunnarn) i
mitten av 1800-talet bygga dzLmmar iJuktån
och ända till 1920-talet grävdes diken på my-
ren. Där fanns uppemot hundra hölador.'?
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Det är inte helt fel att inleda med Carl von
Linn6 i en uppsats om mosskultur3i skönlit-
teraturen; han räknasju åven till de skönlit-
terära författarna. Sten Selander, som också
var både botanist och författare, bekråfrar
Linn6s bild av myren i sin berömda Det le-

tand,e land.shapet z: Szalge (utgiven 1955),
även om han inte har lika drastiska fornuler-
ingar: "Intet i svensk natur år så impopulärt
som myren. Ormamn som Ruskträsk eller
Myrheden luktar lappsjuka och lungsot lång
väg; och när en författare vill ge oss en bild
av det ödsliga, människofie ntliga Fattignorr-
land, för han oss nästan alltid till myrlanden
med deras isiga snöstormar vintertid och
bolmande myggsvårmar om sommaren. Ifall
en lantbrulare har en myr på sina ägor. är
hans första tanke att dika ut den. för att vin-
na åkerjord eller produktiv skogsmark eller
bara för att bli av med frosthålan: och till
skillnad från de flesta privatkapitalistiska
initiativ brukar mlrdikningarna ofta belönas
med guldmedalj och tidningsartiklar under
rubriken'Odlarbragd'."4

Linn6 om mossodling och
bränntorv
Under sin gotländska resa 1741 skriver Lin-
nd att ag var böndernas namn på ett högt
gräs som han fann i flera myrar och "som
ingen botanicus tlllförna funnit i Sverige".
Han beskriver hur man tåcker ladugårdsta-
ken med ag och att taken blev både bättre
och uitare än med halm. Han lorsärter:

Huru många i Srerige stora, sterile och onlt-
tige myror givas icke, som varken med ut-
dikande eller på något annat sätt kunna
göras fruktbare:Jag tycker det skulle löna
mödan, om man uti dem planterade ag,
varestjag ej tvivlar med mindre att agen,
som en gång i mporna inkommit, väl skulle
fö$ödasigsjäly helstsomjag märkt i akade-
mir räd#rden. art han tål tår a vinrrar._ t

Man sLullc allrså med vissr log kunna säga

att Linn6 sysslade med experimentell moss-
odling!

Vid resorna i Västergötland 1746 och
Skåne 1749 kommenterar Linn6 inte sållan
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myrmarker ur nyttosynpunkt.6 Det bör po-
ängteras att Linn6 i yngre år anvånder or-
den myra (myr), kårr och mossa (mosse)
som synonymer och att hans språkbruk se-
nare varierar.T När han i juli 1746 besöker
Ljung i Våstergötland8 beskriver han olika
torvslag och skriverposirivt om brännrorr:

Torv hade man här begynt upptaga i myck-
enhet, med stor besparing lör skogcn. Tre
slags torv visades oss, den 1:sta kallades
klappertorv, som var gjord av dy, denna,
utan rötter, brann senare och långsamma-
n': men Bä\ starkarte rärman.2:dra röttcr-
torv, bcstod av rötter med någon dy blan-
dad, och brann väI. 3:dje mossetory bestod
av Sphagnum (flor. 864) eller rödmossa
djupt tagen, och i brottet tycktes bestå lik-
som av håq denna brann hastigt, och gav
rninsta vårmai. Askan efter torven. blev
här på orten rödaktig; men på andra stål-
len häromkring vit. Torven brändes, och
sades göIa all tjårst till eldning, som ved, i
.pis. kakelugnar. brygg. smide erc. msn ej
så till bak, icke elleratt ihopvälla iärn med:
mitt i mossan togs här båsta torven. Hon
skars bred och $rkantig; men sällan dock-
are, ån 1 ä 2 turn, hon tages upp om våren,
så snart man Jagt ned kroken, eller lykrat
åkerbruket; uppskuren med en spada,läg-
qe. i höq:r. cllcr röka r. arr rnr lå\ ö\ er som-

När Linn€ på väg till Skåne i maj 1749 stan-
nar till i sin födelsesocken Stenbrohult gör
han en lång utläggning om mossodlingens
välsignelser:1')

Myror kallas i Sverige allmänt sådana kärr
som bestå av rödmossa Fl. 335. be\.uxna
överallt med tuvor och under tiden med
låg tall samt täckte med hjortron Il. 413,
And.rameda FL.335, tran s F1 315, Eriopho-
rum FI. 45 , Vaccinium maximum Il. 312 och
Stirput FI. 42. Särlana mlror hade vi sett åt-
skilliga i Småland, och voro desse nu de
onyttigaste orter för en lantman, varestb('
skapen ofta lörolyckas i den djupa dyen;
menjust desamma åro de platser, av vilka
en idog hushålla re i .ena re rid(r l; I t \ig al I

göra största båtnad. Den stora tagelmyran
emillan Gottåsa och Diö låg ånnu onyftig,
och här, emellan Aslöa o.h Cämöen samr
Sanrraböla. låg ö.rer om landsvägen en
mycket stor myra, som kunde, om en för-
ståndig kultur anrändcs, giva lantmannen
mera hö eller sätl, än halva, eller snarare
hela socknen. nu kan åstadkomma.



Härtill lordras dock någon konst, och
borde nobless och priister förelysa lantlnan-
nen i denna vetenskap, som ej var bonde
lörsrar.Jag har allL.: menr mig göra mina
sockneboar en Eänst, omjag föresLiller det
sått som brukas i Uppland, varpå.iag sett
besynnerliga prov hos herr vrcepresidenten
baron Biclle på Lörstadrro.h profi'ssor
Thre virl Sandbror2.

Linn6 ger därefter en utförlig beskrivning
av hur mossen ska dikas, rothuggas, flåhack-
as, brännas, besås och bearbetas.

I det skogfattiga Skåne var torvbränning-
en allmånt förekommande och hår har Lin-
nd fått en annan, kritisk syn på bränntorven
och har insett torr'jordens vårde som jord-
förbättringsmedel. I det avseendet var han
emellertid inte någon pionjär: användning-
en av torv som gödningsämne nämns redan
i vissa landskapslagar och lT0Gtalets hushål-
lare förordade att kreatursspillningen skulle
blandas med bland.annat torvjord.lr När
han befinner sig på Osterlen skriver Linn6:

Det tycktes vam en ståtelig uPplinning, att
kunna anvånda kärren tillved, och dermed
skona rlogen: men en skog [.an upptära
lleragångor på ett S/.d&n, då ettkärr icke
lylles med torv i flera Secula; om r'ägon,
som mist lukten, skulle taga sig före, att till
sparande av skogen uppbränna sin dynge
stack i sLillet för ved, kunde väl var en tro,
att denne även misLlt ett av de invåftes sin-
nen. ... Uppkastad torv, tätt hoPpackad,
förmultnar till finjord, men ännu snarare
om hon blandas med {ärsk gödsel. Den som
äger eller latnnil en så fin mvlla. dnling''n
afboskap etter kärr, hån äger en skatt för
sin åker och äng, och en rått gödsel Lyck-
lige Bönder, soÄ förstå sin egen nytta.tl

På våg mot Dybäck, väster om Ystad, skriver
han:

Nöden wingar nu inbyggarne som icke äga

ved, och den varken planterat eller velat
plantem, att gripa till det kapital, som natu-
ren ärnat till afl'för sena barnbarn- Svedjan-

der på en ort. som icke är idcl \Icn. år en

landslördärvlig hushållning, men att upP
bninna en torv år liugu gånger större skada,
som en .log lan 20 gånger uppväla. innan
en ny och lika god torv. På några stålten såg

mrn dcn finaslc dlen uli lungmvcn. \ön
dcrhacles orh löras oa åkren all d;rmed
qödä åL en. tom var mcra nuLig l

Också när han besöker Farhults prästgård
väster om Ängelholm år Linn€ kritisk mot
torvtåkt och ser en möjlighei att efter dik-
ning i stället utöka den för honom så viktiga
ångsmarken. "Denna vidlöftiga ängen uPp-
skars till torv och fördärvades för alla tider,
som dock kunde göras till den hårligaste
gräsväxt, emedan hon lått kunde utdikas åt
nästgrånsande hav; men lantmannen hår
nere har icke ännu lårt det nlttigaste medlet
i ekonomien, att förvandla mlror till äng."r6

Våra främsta moderna
författare
Några av våra främsta moderna författare
tog i ungdomen starka intryck av hembyg-
dens våtmarker, både som säregna landskap
och som särpråglade arbetsmiljöer - och
har gett sina minnen litterär form. 'lara Zid
rnan skrev om den myrodling hon upplevde
i sin västerbottniska födelseby under det att
Vilhelm Moberg, Harr) M(rrtinson oc}t. Olof
Lagercrantzbeskrev sin barn- och ungdoms
torvströ- och brännton{abriker. Harry Mar-
tinson framhöll långt senare att hans skild-
ring "är unik: det är en av de få beskriming-
arna av en torvmosseindustri som frnns i
hela den svenska litteraturen".rt Men hans

skildring är alltså inte riktigt så "unik". Vil-
helm Moberg arbetade precis som Harry
Martinson två sommarsåsonger På en torv-
industri i Småland, vid tiden för första världs-

kriget.
Författaren Birger Vikstrtim ( 1921-1958)

växte upp i samma myrlandskap som Sara
Lidman. Han hade erfarenheter från en
småländsk torr'fabrik och har gett en dras-

tisk skildring av sitt arbete vid torvutsätt-
ningsbanan, i novellen Motlem maskin, vll-
ken utspelar sig under andra världskriget
( 1944), brånntor-vens andra storhetstid.r8

Två av författarna beskriver fabriksverk-
samheter som hade intresse inte bara lokalt
utan också nationell[ det gäller Vakö torv-
pulverfabrik (Harry Martinson) och den
torvkolskoncern, där Olof Lagercrantz' far
Carl Lagercrantz var verksam. Båda dessa

företag ställde frågan om energitorven på



sin spets och det senare företaget ingick
dessutom i ett intemationellt spel med intri-
kata förvecklingar. Carl Lagercrantz hade
anknytning också till Vaköbolaget. Hans far-
bror, envoyEn och industriledaren Herman
Lagercrantz, satt nämligen i ledningen för
det konsortium som låg bakom bolaget, tro-
ligen som dess ordförande.re

Sara Lidman och Olof Lagercrantz kom
från olika sociala miljöer och upplevde my-
ren och mossen ur småbrukardotterns res-
pektive direktörs-sonens perspektiv Men de
bar båda på ett likartat sätt under hela livet
med sig sankmarkens landskap och återvän-
de i r,rrxen ålder till barndomens våtmarkeq
inte bara litterårt utan också bokstavligt.

Även en nu verksam författare har skrivit
om arbetet på en mosse, med utgångspunkt
i egna erfarenheter från tonåren. Det gåller
Håkan Nesser i romanen och Piccadil\ Circus
l'igger inte i Kumla. Den aktuella mossen be-
skrevs av Linn6 drygt två hundra år tidigare.
Romanen kommer sannolikt att filmas 2008'0
och det blir iså fallden lörsra filmversionen
av en svensk skönlitterär skildring av arbetet
på en ton mosse.

Citaten i det följande är valda framförallt
med tanke på att illustrera de olika arbets-
momenten och den historiska utveckling-
en.

Vilhelm Moberg och
Strängshults torwnosse
Vilhelm Moberg har skrivit att Soldat med.

brutet geuAr (7944) i större utsträckning ån
någon annan av hans romaner bygger på
själr."upplevt material.'r I boken arbetar hans
alter ego Valter Striingpä Strängshults tor-v-

mosse, som innan den började exploateras
kallades Fågeltuva fly. Verklighetens mosse
hette Moshults fly" och låg i Algutsboda,
nära barndomshemmet i Moshultamåla.
Den lar relativt liten, men långsträckt, unge-
får 50 hektar 1906 anlades Moshults Torv-
ströfabrik av Södra Kalmar låns andelstorv-
ströförening u.p.a., som köpte marken av
sex olika bönder På sedr,anligt sätt var den
stora fabriksbyggnaden av trå och maskin-
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huset, med en 34 håstkrafters ångmaskin,
byggt av tegel och på behörigt avstånd p.g.a.
eldfaran. För att möjliggöra enkel omlast-
ning placerades fabriksbyggnaden intill jäm-
vågen Karlskrona - Växjö, och där uppför-
des stationshus med lastkaj, På mossen lades
räls och byggdes 200 lador Antalet arbetare
rar 60-80. troligen inLlusive sommarsäsong-
ens extrapersonal. Allt arbete utfördes på
ackord. Arbetsdagen var tio timmat från
1918 minskat till åtta timmar, och lördagar
arbetades halr dag. Bvn ficL ett uppsving:
ungefår tio nya hus byggdes och ett kaf6.

Efter att man i två olika schaktdjup tagit
bort torven över hela mossen lades fabriken
ned 1939. Som många andra fabriker åter-
uppstod den som bränntorvfabrik under
andra vårldskriget, men schaktet hade nu
blivit så djupt att man fick problem med
både vatten och srubbar.2' Numera återstår
bara fundament efter byggnaderna. Den
siste ågaren startade i stället inte långt där-
ifrån Torstamåla torvströfabrik, som sedan
2006 är museum, med fungerande smal-
spårsbana ( Ddcauvillebana r och viss torrpro-
duktion.2a

Vilhelm Moberg var född 1898 och torde
ha arbetatvid torvströfabriken de båda som-
rama 1914 och 1915, att döma av uppgifter
i romanen.25 I SoWat nxed bn el ge ir slutar
Valter arbeta på mossen redan efter andra
sommarens första dag, eftersom torvarbe-
tarna bödar strejka. Men någon strejk upp-
levde Vilhelm Moberg nog inte i verklighe-
ten; den första strejken på torrfabriken ägde
rum 1919 och en andra strejk 1921-22.'6 De
rälsbundna torwagnarna ryrnde rardera 900
kg torv'97 och när man låser om Valters en-
vetna slit med torwagnen förstår man vilken
arbetsbesparing de små torvloken medförde
på de flesta andra litet större tor\'fabrikerna.
En äldre arbetskamrat till Moberg har sagt
att Valters heroiska insaser vid torwagnen
saknar verklighetsunderlag'?3, men två andra
arbetskamrater, Bror och Bertil Stenberg,
mindes honom som "en stor och stark karl,
låmplig för torvhanteringen. Dår kråvdes
ansenliga kroppskrafter, annars slutade man
snart." Torvmåstaren anmärkte till en bör-



jan på torven som skurits av Kalle - som Vil-
helm Moberg kallades på den tiden. Det vi-

sade sig att han l)fte tor-ven över hulr rdet och

lade den på fel sida om sig, men han följde
sedan instruktionerna.2e 1937, sju år innan
Sold,&t me.l brutet geudr kom ut, skrev Moberg
\ovellen Berdtteke om en frieköo och redan
hår är huludpersonen hans alter ego ton-
arbetaren. I novellen heter han emellertid
inte Valter Sträng .otar. Ualdemar Magnusson

och även fadern hade arbetat som torvskå-
rare och sista tiden inne i torvströfabriken.
När Valdemar hämtar sin avlöning står han
"inför torvströfabrikens förvaltare, som vål

hade g'ått igenom höga skolor; han var kunnig
i wår kubikriikning, det visste ma:r".3r

Här föUer ett antal utdrag ur Soldat med

brutet gr"tiir.32

Valier flck arbete i torvströfabriken, där
han klippte till ståltråden kring torvbalar-
na. Han fick en krona och tjugufem öre
om dagen, och sysslan rar inte tyngre än att
han orkade med den. Men vid torvpress-
ningen frck han ögon och öron och nästan
alla sinnen fulla av tonströ. så att han fick
stå en lång stund och påta sig ren, när han
kom hem om kvällarna.

Fågeltuva fly med sin tysta, skrämmande
ändlöshet fan s inte mer. Det var föraand-
lat till Strångshults torvmosse. Tranan,
morkullan, ljungpiparen, vipan och andm
fåglar hade genom århundraden ensamma
härskat över flyet. Agaren var nu Kalmar
läns Nya Tonströaktiebotag. Fåglama hade
lagt sina ågg och haft sina boslåder i ljung-
en och tuvorna. De nya ägarna var gods_

herrar på Kalmarslätten, som togupP tol'v_

strö ur mossen för att tillvamta spillningen
under kreaturen i sina ladugårdar Fåglar-
na var förslr-rnna från himlen över Fågel-
tuva fu. Torvströarbetarna, som krälade
över markens tuvor, hade kommit i slället.

Mossen var sönderskuren i hundmtals
svafia diken på en meters djup, och längs
dikena stod torvladornas långa rader, fulla
om vintern, tomma om sommaren. Mitt
igenom torvströmossen gick en litenjårn-
väg med smala skenor, på vilken toNen
med tmllor fraktades fram till fabriken, där
den maldes och pressades. Fågeltuva fly låg
som bundet av ett blånkande järnband
kring sin midja och var för\'?ndl,r rill en

solhet arbetsPlats, där människorna svet-

tades på en vidd utan skugga.

Figur 15:2
Vatdema,r (Vilhelm Moberg) som tontskinare, med tot"o

tbotlpn i handcn. Tonta rbpln pn Voldpnor öt Vilhpln

hloberg' oltcr ego. pn fir?gringorp till valtn i snldot

metL biutet gnär, som kom ut sju år senare. Nog kan

nan shi)nja Vilhelm Mobergs anLetsdrag i Hjalm&r
Strååts techning!

När den utbredda torven hade soltorkat
på våren, skulle den vändas upP Iör att
torka på andra sidan. Torvorna stiilldes
upp tui och två, så att de stöttade varåndru
som kärvarna i en sädesskyl. Nästa skede i
torvens äventyr var kupningen. Den bygg-

des upp i höga, sockertoppsforrniga kupor,
där vindarna fick spela emellan stora hål i
väggarna. Frampå försommaren var hela
vidden färdigkuPad, och då låg den dår
med hundratusen små torrpyramider. För
en resande påjämvåg bredde Stdngshults
torvmosse ut sig för ögat som ett Lilleputt-
Egypten, uppbyggt av okånda trälar, mest
kvinnor och barn. Och sedan kom bårg-
ningens tid. då plramidlander försvann.
Kuporna åkte in i ladorna på bårar, burna



avmän, t!.åvid va{e. I augusti stod ladorna
fyllda, mossen låg åter ren och slår mellan
dikena, och skärningen avden nya årgång-
en torvströ begynte. Medan höstregnen
föll stod skiraren djuptnedsjunken i diker,
högg sig fiam emellan stubbar och rötter
och kastade upp den genomsura, vatten-
drypande torven. Det var ett stf,'t knog.
Innan snön böriade falla låg den nyskurna
omgången utbredd över flyets tuvor och
väntade våren-

Men toNkörningen över rälsbanan, som
försiggick med människok.aft, var der
tyngsta albetet. De lullastade vagnarna
sköts helajärnvägen, från den ena änden
av mossen till den andra, av en man vid
varje vagn.I mooind och oväderkröp toru-
lassen fram över den trädlösa vidden. Bak-
om torwagnarna stålldes endast fullgoda
manfolk. andra stod inte kvar där

Om sommaren arbetade nuValterute på
Strängshults mosse, han \'ånde och kupade
torv och kunde komma upp i en dagsför
1jänst av två kronor Sågen saknadc rimmet
och Gunnarhade gåttmed honom på torv-
mossen. Han gillade inte sitt nya knog. Det
\ar att krypa och kräla långs de långa dike-
nd. man fi( k låqga sig på Lnä. om man öm-
made för ryggen, och man låg hela dagen
under solens heta bevakning, under solen
som obevekligt brånde över slätten. Det
var hett och skugglöst och rörstigt, hån-
derna l'låddrs av den vassi rorven. a lll ing
smakade torv och luktade torv, man tue-
gade torvströ, spottade toiwströ, nyste torv-
strö.^Men Valter gick hellre här än i hyt-

Det fattades en man i torvkörarlaeet, och
Valter skulle få börja, fast han var väl ung.
Torvkömrna tjånade ryra och ända upp titl
fem kronor om dagen, och han tänkte
göra lörsöket. Han hade mirr upp sin
Iängd till 180 cm. .luld ror na hddc rillragir
i bredd, men i kroppen var han smal och
gänglig ännu. Han var på sjuttonde året,
men hans mor befarade att han itrte var
strävig tillråckligtför torwagnen. Han ville
dock fresta.

Arbetet var taget på ackord, och vaqnarna
kördes på rälsbanan över mossen i rad el
ter rarandra. De följdes ar o, h måsre görr
lika många resor vardcra om dagen. Vag-
narna lundr således in re köras lortare än
att den Llenaste i laget orkade följa med.
Den sämste köraren beståmde farten och
hur många vändor, som laget hann med.
En körare, som de andra fick stå och vånta

på, drog ner dagsförqänsten för dem alla.
Därför ville de inte ha in någon i laget,
som inte \arjämngod, och det var ingen-
ting att säga om det.

Att stå i häcken och staka ut vagnen var
rena lcdigheten. Så vel raden a\ vagnar in
på stickspår, som lades längs dikena och
flyttade allteftersom torl'ladorna tömdes.
Md ilastningen skulle man bara vara kvick
i hånderna. Valter slängde torvsåattströet
yrde och hade sin häck Iull före någon an-
nan. Men nu började hemkörningen med
fullt lass. Han var räddast för tippningen,
1ör att köra omkull ute på Iinjen, så atthan
sinkade laget.

I{alle Bleking hade satt honom näst
sist i raden.

- Du ska ha nån bakom. Lljess kan ri
tappa dej å allri hitra dej mer.

Jordågarn skulle köra bakom honom.
Mandus tittade påValters lass och va$kod-
de: Råqcn på hi, len r d r ojämnr lagd. så ar I

der lurade. och det kllnde gå år helrerc i

svängarna. Han hjälpte Valter att lägga ror-
ven tillrätta.

Kör.iävlitt lörsiktigt över våxlarna!
Där brukar nybeglnnare vältal

Valter körde sakta örer räxeln orh kom in
på huvudspåret utan att tippa. Nu låg lin
jen mk ånda fram till fabriken. Der var
halvannan kilometer fram, närapå mos-
sens hela längd. Andlöst sträckte sig ske
nornas par över hundrade diken och syn
tes förena sig till en enda skena långt
borta.

Det rådde ingen motvind i daq, det
blåste endast svag sidvind. Torven var vål
bärgad i år och 1åg lätt i häcken. Valrer
gick vid vänstra sidan av vagnen och sköt
fram den med höger axel, som han såg att
de andra gjorde, och den rullade låttare
än han förestållt sig ö\€r skenorna. Men
spårvidden var inte stort mer ån en halv
meter, och rälsen var knappt en tum bred;
det gällde att hålla balansen. IIan svetta-
de\ \ id ran ken på lrrlllÄr ninq or h urspår
i.g.

Femton hundra meter fram. Hundrade
diken atr köra örer. Han hade in re kommit
över halva mossen, närvagnen blev tyngre,
och det bö{adc ömma i axeln.Johan Tilly
hade kört ifrån och var nu {ugu meter
Irunför.Jordägarn var bara fem meter bak-
om. Han bytte axel och gick på högra sidan
om rålsen. Men i vänster axel hade han
inte samma kralt som i höger Det saktade
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a\ för honom. nu varJohan Tillr tretlir,r
mcter framför Han började gå emellan
skenorna och skjuta på vagnen ned båda
händerna. och därmed log h.rn igcn tio
merer. Men han måstc sålla föllerna på

stipramaför attfå spjärn, emellan dem var
mossmarker'r för mjuk, och han lick sträcka
ut och ta längre steg, eftersom det var en
meter emellan varje sliPer

Märkvårdigt, torvlasset tl'ngnade alltmer
ju närmare han kom fabriken.Johan Tilly
hade dragit ifrån honom igen, kanske
fyrtio meterJordägarn var honom alldeles
i hälarna med sin vagn, men han manadc
inte på, och Valter vålsignade kamrateD för
det. Han återgick till höger axel, där han
fick ut mera kraft. Mossen hade blivit för-
långd. så lång harte dcn aldrig rar it Iärr
Svettdropparna lxllade segasom sirup ned-
för näsryggen.

Tio diken till. hundra meter till. Detslod
trästickor nerstuckna med dikenas num-
met och han sågsig om efter de svarta tjär-
siffrorna: 56, 55, 54... Diket nummer 1 Iåg
framme vid fabriken. Femtiotre diken kvar
Högra skuldrans nyckelben blev ömt av

trycket mot häcken, och han flyrtade och
jämkarte på axeln. Så hittade han på atr

såLLa handen cmcllan. 53, 52, 5l Mårt
värdigt vad det hade btivit långa avstånd
mellan dikena.

Framme vid fabriken kopplades vagnar-
na ihop och drogs med maskinkraft uppför
en hrygga. in rill pres.a r na. Hans vagn .lrrl
le vrra lr.rmme på sin plar. i lid. så all dc
åndrä inte behörde vänra. Han fi,1 inte
sifka redan första dagen med fönta vag_

nen. Han hck inte dra ner dagsförtiänsten
för dem alla.

Han hade sackat efter igen,Johan Tilly
var kanske femtio meter framför- Jord-
äga r n or h han var ett h i mannalåg för \iB.

det såg skamset ut.
Hån satte till axeln. han satte till alla

kräfter, öveNann det ömmande nyckelbe-
net. Så tog han ut stegen sista stycket o.h
fick vagnen att öl€ farten. Tjugu meter
togs igen på de sista tio dikena. Körarna
ftamför hade stått stilla endast två ellcr tle
mi[uter när han kom fiam. Svettdroppar
na rullade fortare nedför näsryggen. Han
darrade i benen när han stannade.

Tredie dagen tippade han sin första lagn.
Oer 

"tedde 
når han srängde ur på linjrn.

och till råga på oturen ramlade en del av

lasset i diket. Han kunde välta \"agnen till-
baka på skenorna medJordägarns hjälp,
och sedan satte han igång med omlast

ningen, kastade uPp torv i vilt raseri. Nu
frestade det på. Nu \ar han vål stmx färdig
att kattas från laget. Då såg han att hela ra-

den av ragnar hade stannat. Föamannen
och alla körurna kom gående tillbaka, och
de bö{ade alla hjälpa honom att lassa om.
Förödmjukelsen glödde i hans kinder

Reaktionens vinter: Det kommer moFr'inds-

dagar som pressar krafterna ur tolvkörar_
laget. Det blåser hård nordan över det
rrädlösa fly.t. o.h den "äller rom 'plärn
mot vagnshjulen, så all de segar siS runt
över skenorna liksom i klisterdeg. Män-
nr\kån skjuter p: icna ändcn. Herrans rä-

deri den andra. Nordan körvagnen bakåt,
når den skall gå framåt. Den förbar, nadc
nordan. som bänder emot, bara båndcr
emot. Den sätter till sina hårda axlar och
motar. Laget behöver sina arbetsrop:

ÅhejrÄhå!
Skjuta pål
Det ska gå!
Ahå! Ahå!
Fram ska det gå!
Ät'"1rÄlal

Det lärtar Förköraren to. opp, Ått"il Ähåt
N:ista man fortsätter, den fedje tar vid och
det fortsåtter raden igenom, det går från
vagn tillvagn, från den första till den sista i

laget. ArbeLssången ekar i vinden som fly
ger över mossen:

Åhå! Åhå!
Fram ska det gå!
AIejlAhå!

Trallornas hjul vänder sig. Ropen eggar,
nordanvinden viker tillbaka någla steg,

och sången övemöstar:

Fram ska det gå!

Såsättervinden in sin motstöt, stoPparupP
och försvarar rälsen framför den rullande
ltgncn.

Skjura på!
Det ska gå!
Fram ska det gål

Tolv män i towkörarlaget l6renar sig i rop,
som tvingar ny kraft ur kropparna Deras
skjortor klibbar fast vid kroppen och år
svettblön som om de doppats i dikenas
dy.

O. .ir,u ,o'rtupo.n^ lör året bärqa.tes på

Strängshults torvmosse) som snart åter
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bredde signaken och slätunder sk1'n.Jord-
ägarn och Valter var bärarkamrater vid
båren. Torven lar torr och lätt, och de las-
sade höga lass.Jordägam \ar den kortaste,
och därför bar han före, så att det vägde
.jämnt på båren, när de gick uppför den
branta landgången upp till ladan. Valter
gi.k qsr vid sin ände o, h bar. han villc in re

tala om kriget. ToNen var lätt, men båren
blevså tung nu i första augustidagarna, sor-
getung som en likbår, som man gick och
bar med nedböjt hulud.

Hans fötter tmmpade mossen, fosterlan-
dets jord. Fosterlandet älskade honom
högt, honom och alla unga. Men han gick
hår och lar blind för denna kärlek, blind
av tonströ som )Tde honom i ögonen. Han
fi.k in to\rerlandet5jord i ögon. öron. nÄa
och mun. Maten han åt smakade toryströ,

ttnet han dmck smakade toivströ. Alltid
i nåsan denna torra föuuttnelselukt. alltid
i munnen denna kärva smak. Han tram-
pade i torvströ, plockade i torvströ,1åg och
vilade i torvströ. In i hans kropp trängde
ronsrröer. Tn ihån:sj;l lrångde ronsrröer.
Och han gick bakom sin vagn och trampa-
de fram och tillbaka och stod på samma
ställe i livet. Han var uttröttad på torvrnos-
scn och torvströet. Han älskade inte foster-
landetsjord. Han ville bort.

Harry Martinson och Varpinge
Bränsleindustrier
Harry Martinson var endast tretton år när
han kom till torrpulverfabriken på Vakö myr
i Kronobergs län, omedelbart intill skåne-
gränsen. Han arbetade sensommaren och
hösten 1917 som kökspojke och återkom
sommaren 1919 som kuparpojke. Att kupa
torv eller "kua töre", som det hette på dia-
lekt, var det enklaste och sämst betalda arbe-
tet. Martinson har gett en lång, lidull skild-
ring i den självbiografiska romanen ydgr?z r,l,

(1936)r1. där Vakö myr kalla\ Varyinge rorv-
mosse, fabriken Varpinge Bränsleindustrier
och pojken Martin Tbmasson. Dessförinnan
hade han skrivit om miuön och sitt arbete
där i Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ningsjulnummer 1933, med rubriken l1isto-
ipn oii cll lor-utrtisk.l'Båda skildringarna är
sakliga och verklighetsnåra, r'ilket har be-
kräftas av personer som arbetade på Vakö.36
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Vakömossen är en q'pisk högmosse. Det
omkring 13 kvadratkilometer stora mlrkom-
plexet år ett av de största i Sydsverige. På
flera fastmarksöar fanns under 1800-talet
torp, vilka övergavs för omkring hundra år
sedan och inga byggnader finns kvar. År
1998 blevVakö myr naturreservat, dock inte
den del som ligger i Skåne lii-n och inte hel-
ler sjålva fabriksområdet.37

AB Vakö Torvpulverfabrik bildades 1914,
för att tillverka torvpulver, främst lör ång-
loksbränsle, enligt Hjalmar von Porats och
Erik Odelstiernas metod.33 Plan 1ör torv-
fabrlken upprättades av slarens förste torv-
ingenjör Ernst Wallgren. Ijanuari 1916 till-
styrkte Kommerskollegium och Lantbruks-
styrelsen hos regeringen lån på 500.000
kronor ur torvlånefonden.ss Byggnaderna
på Vakö uppfördes l9l5-17. Fabriken bygg-
des i tegel med betongstomme och var till
största delen vitputsad, vilket gav den en sär-
skild nimbus. Kontor, disponentvilla, ingen-
jörsvillor, personalbostäder, marketenteri,
lokstall och de enorma torkladorna var av
trå. I ångcentralen fanns 

-en 
torveldad ång-

panna på 550 hästkrafter. Over mossen drogs
en rikt förgrenad smalspårsbana. Fram till
fabriken byggdes en normalspårig jä rnr äg
från Hököns station på linjen Almhult-Söl-
vesborg, med ett eget torveldat ånglok, som
transporterade både torv och personal.!0
Man tillverkade inte bara torvpulver utan
som enda svenska fabrik även torvbriketter.
under ett par år. Tillverkningen av dessa r'ar
svär att få lönsam och de dög endast till hus-
hållsbränsle i kakelugnar och kaminer.ar

Arbetet pågick i treskift dygnet runt och
låg nere endast natten mellan söndag och
måndag."'lnte mindre än 800 man rar iar-
bete under sommarsäsongen: ingenjörer.
maskinister, förmän, kontors- och köksper-
sonal, arbetare och kuparpojkar. Dår fanns
också kemister som ur torven framstållde
vax, som ska ha sålts med god för!änst. Flera
gånger kom statsråd och olika delegationer
på studiebesök, med extratåg från Stock-
holm.a3 Torr,pulvermetoden visade sig emel-
lertid vara "ekonomiskt vårdelös" och års-
produktionen blev bara en bråkdel av pla-



AB VÄKö ToRrPuLrrRr$RX \,"xjust
färdigbyggd når Harry Martinson
började arbeta där på sensomma-
ren 1917. Torvpulwet framståIl-
des enligt en patenterad metod
och anvåndes som ångloksbräns-
le.

Harry Martinson beskriver må-
lande tonverken på Vakömpen.
Här är ett av dem fotograferat
1919 (figur 15:3 a), Martinsons
andra sommar på Vakö. Torven
togs upp av ett gräwerk med en
höj- och siinkbar ele\.'atot åltades
(iilwerket q'ns ej) och transporte-
rades i en snäckskruv till smal-
spårsbanans tippvagnar. Bakom
dem ses taketpå ett "Söderbloms-
lok". Torven transporterades där-
efter ut på mossen, där den skars
och lufttorkades, rarefter den för-
des till lador för fortsatt torkning
och slutlig transport till tor\pul-
verfabriken, som låg på en fast-
marksudde i myren. Torwerket
\rar tillverkat av AB Håssleholms
verkstiider 1916. Man hade också
sex torwerk av typen Ar-rrep-Sve-
dala I. Fyra av dessa var i bruk
åven når torvbrymingen återuPP
togs under andra vårldskriget.

Utsikt från Vakös vattentorn
1919 (figur 15:3 b). Till höger ses

en av de fem, omkring 200 meter
långa torvladorna, där råtorven
lagrades. Den fördes därefter upp
till översta våningen i tonpulver-
fabrikens trevåningsbyggnad, där
den passerade krossar och_ grov-
siktning innan den matadås in i
torkugnarna, till vilka det kom ge-
neratorgas från generato.ugnar. I
bildens mitt ses akvedukten till
kraftstationens ångcentral med
dess elgeneratorer Den höga vit-
putsade skorstenen var aY tegel
och armerad betong.

Ton?ulverfabriken år 1919 (ft-
gur 15:3 c) med pulverhallarna
till höger med sina välvda tak.
Under plåtskorstenarna fanns
torkugnarna för torvpulwet. Till

Figur 15:3a

Figur 15:3b

Figur 15:3c

vånster ses briketthuset. Mellan byggnaderna löper en
transportör till de täckta pulvervagnarna på normalspårs-
banan. Vid sidan av denna löper smalspårsbanan (600
mm spårvidd) från mossen. Loken till smalspårsbanan
och ångloket hade lokstall som låg långt ifrån larandra
p,g.a. brandrisken. O



under åren 1917-20 och efter flera miljoner
kronors förlust rekonstruerades bolaget.aa
1925 upphörde driften helt och anläggning-
en såldes 1927 till ett skrotföretag, som 1941
arrenderade ut den till Vakö AB. Detta bo-
lag renoverade torvmaskinerna och drev till
andra världskrigets slut en omfattande brånn-
torvtillverkning. Artur Strid, vars närmaste
anhöriga arbetade på mossen under dess
båda "storhebtider", har beskdvit a-rbetet och
hur det på hösten avslutades med den stora
"myrahippan" i marketenteriet på Vakö.a5
Tillverkningen fick åter etr lirer uppsving
vid början av Koreakriget, men lades ned
1952.46 1978 sprängdes hela kolpulverfabri-
ken, som ett miliuirt öwingsobjekt. På plat-
sen återstår nu söndersprängda delar av fa-
briksbyggnaderna, den enorma ångpannan,
rtörre delen ar den normalspårigajärn!'?igen
och resterna av ett torwerk.aT På själva mos-
sen finns talrika vattenfyllda torvgravar och

c ttcsLd rBslva_\atruc, utctr
några underhålls troligen fordarande.aB

Som så många andra torrföretag eldhär-
jades Vakö flera gånger. Martinson skriver
att tobaksrökning var strångt förbjuden,
men detfanns även andra brandorsaker Ålg-
lok var i princip bannlysta. Loket på Vakös
normalspårsbana var ett undantag och hade
för att hindra brand en sårskild gnistsläckar-
skorsten.a0 En annan viktig brandorsak var
självantåndning av den lagrade torven, or-
sakad av kemiska processer vid speciella lae-
ringsbetingelserso 1992 drabbades hela Vakö
mossen av brand, en av de mest resurskrä-
vande i Sveriges moderna historia.5l

Här följer några avsnittur Histarien om ett
tomträsk.52

N{ossen sträckte sig med vikar och armar
pekande åt många håll. Ett par armar
gingo upp i Småland, en vidsträckt höft
snuddade in i Blekinge och stora flikar
runno in på Skånes norra gränskarta. Tre-

[i.gur 15:4
Hanl Martinson på Vahd 1917. Kiikspersonalen har hliittral, upp på toruragnarna och pojken med shiirmmi;ssa på
aagnen längst tiLl höger dr ned s.jherhet Harrj Martinson. Brerhid, honam sitter sjsle:.:." Ilagl.hild. Han är itlentifte
rad på ett annat fotogmrt, tuget sannolikt samma d&g o.h Jiån andra sid,an au samma hus (tl.c)ligen marheta erieL)
oth där åtetJinns oclt\å iiuiga personer, utom iLen ene mannen få loket. Loket aar tillaerkat ar Södnbloms ()juteri
AB i Eshilstuna och hade en enqhnbig motor som d,relts md, tr,hqrit.
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grånsvinkeln mellän dessa landskap är ett
enda \ysrcm åv sådanå moi:ar d;r bränn
ton, och toflEtrö produceras och bcbyggel-
sen är koncentrerad till skogsholmar och
sockenkontinenter mellan torvtundrorna.

Ar nittonhundnsjutton fönandlades emel-
lertid plöLsligt denna trakt till ett torvklon-
dyke. Några bolag bö{ade att exploatera
mossarna. Hela staber av ingenjörer infun-
no sig och nya vita villor lyste snarr från
torvhavets holmar. Arbetare strömmade
till: luffare, rallare, cemcntgjutare. Vid dcn
stö$ta av mossarna: Vakö, vlixte en kåkstad
ur marlen mcd llugsvrn'pens frene5i. Lirer
rödlärg på kåkarna bara och så Lopp.

Detta åtföljdes av vidare och vidare obe-
gränsningsrus och slutligen av övermod.
En väldig ångkraftstation anlades. En tol1
pulverfabrik göts helt och hållet i betong.
Bibana anlacles ned till mossen. På Vakö-
mossens största holme lågo sex väldiga ba-
racker i rad och flera byggdes. Behovet av
arbetskralr var ändå \å \rorr arr många mås
te bo i tålt under byggetiden. Tälten lyste
somjåLtesvanor mot de fula mossarna. Sjålv
fickjagjobb som kökshjä1p idet flugmil-
jardiska marketenteriet, där pigorna stodo
\\etLigä o.h evigt sjungande vid sinajätte-
stora stckplåtar, i vilka kristidsmaten sjöd
sir t bubblandc suingkor'vqplupl plupp.

Tretton .iättesto ra erär.maskiner (en sorts
landmudderverk) skovlade upp den smas-
kiga torvmassan i väldigä skovelkedjor, lade
den gyttjiga gröten i transportbano.na som
förde den ut till hundratals langarhändcr
och sinnrika s{älpverk, tills allt hamnade
på mossen' yror at r rorlå \e.län deL når r sin
slutform: bränntorvsbumliirgar av knappt
en tegelstens storlek: Det var Sveriges nya
kol, emedan det var krig i stom vårlden
och pulscn i Svcrige var så hö9.

Smalspåriga tippvagnsbanor korsade hela
mossen och små bensinlok drogo iväg med
färdigtorkad torv som skulle ut i vårlden,
till kristidshungriga snälltåg och dästa gods-
tåg på Sveriges banor. Torpulverfabriken
låg dovt mumlande med sin våldiga be-
rongmage rill rJkvalv blorrad mor him
melen. vars stjärnor plirade sömnigr över
nittoDhundrasjutton. Där det låg, detta
torvpulvemkrov, med maskiner till tarmar
liknade det en gravid puckel i torvöknen.
Tippvagnarnas långa rader (skramlande

.järnlai-ver) runno över mossen och matadc
stenbuddans kvarntrummor Det låg en
sorts frid i betongiåtten, med rofl'llt dån åt

den allt som kom. AJlt annat på mossen
verkade tillspetsat och hetsigt sjuklig puls
och glmnastikuppvisning för ödet. Undan-
tagvoro gråvmaskinerna som glupade i sig
mossens mörka smask, likt tretton tölpiga
fenrisulvar.

Arbetsstyrkan växte, vimlade och förtiita-
des som ett stim taget i en snörpvad. I
mosssens llacka pe$pektiv rörde sig klung-
orna, arbetslagen, maskinema. Breda gung-
flyslippen skrattade in sina ränder mot
hodsonten, vilken avtecknade sig Iångtbor-
ta i lorm av en låglarxen och kärrsjuk skog.
Arbetet gick i skift dag och natt, utom sön-
dagsnatten. Nätterna mellan söndagar och
måndagar vilade allt därute. De stillnade
grävmaskinerna lyfte sina stativ mot natt
himlen som urtidssaurieq griisändema kom-
mo till mossens vattenhål och en 8ärran
trana skrek sin vadarklagan.

Nu till romanen! Där nämns inte arbetet
som kökshjålp, utan vi får direkt föUa Mar-
tin som kuparpojke. Hår år några utdrag ur
Viigm ut.'3

Och hårstod nu Martin bland några andra
kuparpojkar ute på torvmossens björkbe-
klädda holme, där barackerna och suno-
gatkontorett4 ännu lyste virkesgula och
konjunkturnya mellan de vita stammarna.
"Direktören" kom ut på trappan och de-
lade ut arbetskort - tiden hade Iått mani
på avlånga, vattenstämplade kort - och
torvupptagningsöveruppsynin gsmannen
(ty tiden hade också lått mani på långa
samma satta arbetstidar) våntade på teck-
en att 16ra pojkllocken ut på mossen där
de jättestora grävmaskinerna likt höga
Iandmudderverk larrnade i solhettan, med-
an de udagda smala rälerna glänste på kors
och wärs ända till mossens avlägsna sffand:
den solröksdallrande granskogen.

Ingenjören kom ut och skrev upp.
Martin 1åg på knä i torvlinjen och kupade
UPP ruta efter ruta.

- Den hår dLlAl.r inre. Tnqeniören pe-
kade på en av kuporna. Hans röst lät på
samma gång strång och vånlig.

-Den varmed de första, innanjag blev
van, sade Martin skyggt. Sen dess harjag
gått runt med linjen ett helt varv. Dom här
är nog bättre kanske.

-Ja, det gäller attutnytda torkan, sade
ingenjören. I en torvkupa skall det vara
tvärdrug så det siunger.
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När man låg på knä var den stora mossen
som ett väldigt plan med tusen sinom tu-
sen små pyramider och pagoder av torv likt
pjäserna på ettjåttespel.

Mcn nu Iinns det också en annan spelare
och den liggeri den goda torkan själv. Den
långvarig:r torkan förbränner skogarna.
Slår der eld nu då blrr dct cn rldkrerq lring
jättemossen. Då tarvinden elden över mos-
sen och det blir tolvbrand, den är nästan
outsläcklig. "All tobaksrökning inom Varg
inge Bränsleindustriers område år strånge-
ligen förbiudet." Skyltarna stå överallt på
mossen och varna. Luften är laddad med
indusrricll spänning. rar n ingsskllta rna. in.
gcnjörsröster na. helran. Drlla ;r d(n 5lör \
ta mossen i Götaland, påminner sig Mar
tin. Han ser tillbaka längs linjen och räknar
sina kupor för i dag. Trehundrafemton sen
i morse. Hinner nog $'rahundra. Ett halvt
öre kupan. Kommer upp i två kronor.

Avsideskriget på Götalands största mosse
som hitintills sovit torvbottensömnen i sex-

tontusen år KrisLus föddes när mossen re-
dan var gammal orh grå. Llcn ra.adejätte-
eken som man funnit femton meter ner
hade redan för långesedan lagt sig till rätta
då. Den halas upp med grävkmnen ... Det
är vakthavande skiftet som tar upp eken.
Egentligen är det svårt att se att det hår'
varit en ek. Den hänger toNslaskig och
drypande mot den bleka nattskyn. Och så
faller den sönder.

Ute på mossen tilltog bremsplågan5'. De
kupande pojkarna förlorade ungefär en
krona om dagen på den, Martin ungefär

ryrtifem öre. På den tid som åtgick att slå
borr en brems kundc man lägga rvå ron i

kors i pyramiden. Ibland när man slog för
argt omk ng sig rasäde hela halvöresslot-
tet man byggt, man fick börja om igen på
det halva öre som sackat tillbaka. De enda
bundsförvanten-ra var ro\,steklarna. En dag
åsåg Martin med intresse hur en rovstekel
avrättade en brems som satt sig på ett tor\'.

När torkan alltiåmt fortsatte att bränna
bödade bolaget organisera torvbärgning-
en. På alla de delar avmossen därkuporna
hunnir rorka lades räler. smala räl\ la\l-
skruvade vid plåtliggare. De konade snart
mossen som ett invecklat nät med hundra
växlar och bibanor På skåmt kallades dct
"Mossemarka förenade järnvägar". Fjorton
små lbtogcnlok drogo tippvagnarna dår.
Det var ända till tretti små vagnar efter

vade tok. De unpårade ofta, men det gjor-
de inte så rnycket, de voro så låtta, man
lyfte upp dem igen med bjålkar och man
fortsatte igen efter heLsens tidlösa tidtabell:
ankomst så fort som möjligt, avgång så fort
som möjligt.

lir klleet \lul sa \lår del h:lr rgen som en
läm, saäe en och såg upp längs mudder-
kedjan, vars drypande skopor gäspade
sjuttifalt mot den Uuspinande himmelcn.
Amerikanen rördc spakarna, tornet vred
sig,jätten sänktes ned, böjde sig ned i det
väldiga grävhålet likt en ful majestätisl
iagrl i firlheren. saga. Kedjan började gå
och de siuttio skoporna döko ner och slu-
kade sin trågmätta, återvände upp med
kiltarna fulla. ... lällde mudderarmen, den
dök sorn en hök framför delningsverket,
tvingade alla att flytta sig fort och tömdc
medupprepade rycksina.jätteportionerav
torvpalt i uttransporterarens gap. Armen
svängde tillbaka och bödade igen.

Ordlö.r Bitk arlordet rimme eftcr Iim.

Snatt öuaa mossen, vid nårmaste "stran-
den" från holmen räknat, lågo torrpulver-
Iabriken och brikettslageriet, nå våldiga
surrogatslott av armerad betong. Skorste-
Den gick upp ur marken mittemellan alla
stållhus och skjul. Den var högre än Hjula-
forsvcrkcns sko$tenar och vit ånda upp till
åskledar\pcr\en..unr pelade rppår him-
len som en bajonett. SkoNtenen liknande
ett högt, våldigt Iirtorn utan gluggar och
lrnrer'nin. om sl,ndafloden kom örcr jor-
den så skulle man kunna hugga upp glug-
gar och lantcrninkur i skorstenen: Fyren
vid Nya oceanen. Den lärde kassörcn innc
på surrogatkontoret skulle ha sagt: $ren
vid Mare Nova. l)e?rjferrtorule september tjugo
hun.dro. På året tiinde\.fJren id. Mare NoLta.

Storn rådttu.
Lite längre bort låg kraftst.ltionen. Den

hade högtry, k.pannor ar väldig kapat irer
och ångturbiner. Först kom man in i för-
stugan där de fyrajättepannorna dånade
och susade och där eldarna medvitögonen
lysande i ansiktets sot rusadc av och an
med väldiga rakor som voro fem gånger
läirgre än dem själv De drucko direkt ur
hinkarna och skreko. Eldskrik. De åro nöd-
våndiga. inqen eld utan eldskrik. !-n gång
skall själva solen uppge ett eldskrik. Då ska
alla {åltar och århundraden virvla som ag-
nar i världsrymden. Fågel Fenix skall l14ia

sig och lite eldvete skall bli kvar att baka
EviBhetens bröd utav
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Gick man längre in kom man till turbi-
nerna, ingenjörernas stolthet. Inne i dem,
vål dolt av hu r och kupor, härskade ma-
teriens vanvett, de hetsade vattengasernas
fullkomliga amokvirvel. Där inne i dem
dog tid och rum, förbrändes, söndermal-
des. Sekunder voro som århundraden. De
sönderlöllo i milircmpiper iodcr. Mån-
niskorna förundmdes. blevo nåstan sluäck-
slagna när de tänkte sig det. Mcn inför
atomgudarna, där dessa sutto nånstans
inne i ångdjungelns slöa grenar, gick det
hela otroligt långsamt. De märkte ingen
särskild förändring, wärtom. o, detta latr,
eviga d)mingssus, sa de och så sögos de bort
så sakta av sklzlpet.

I nästasalen låg omvandlingshallen. Gc-
neratorerna stod likt stora framtidsosar
ningar på det vita kakelgolvet och gjorde
allting möjligt och allting omöjligt.

I hettan förökade sig ormarna. Deras till-
håll var kring grodhålen på Nora myren.
Dit hade inte "gräven" hunnit, men det
fanns gottom gamlavattenhål från den tid
då bönderna tagit upp tor-vströ. En gam-
mal sönderrostad lokomobil stod ånnu
kvar där Den var över'vuxen av pors. Mel-
lan hjulens ekrar klängde de solgiriga myr-
spindlarna i sina trådar som glänste glans-
blåu tikt finspunnet ståI. Lokomobilen mr
röd qom en räv. Den slutade ildrig rlt oxi-
dera för nattdimmorna. Nu hade det gått
lör långt. Aldrig mer skulle det mossbeska
vattnet koka i dess ångcylinder Bolaget
hade köptmossen och glömt lokomobilen.
Vi harju våra "gräv", sade direktören. Han
gjorde ettbesök hår "norr ut". Hans fi'u var
med. De klappade lokomobilen på ryggen
såsom man klappar en gammal häst och

-.1a. här lår du väl qLå. bondbrunte.

Föraningen om \ad krigsslutet skulle inne-
bära besannades. Vi ätervär'd.er till Historien
om ett toniriish.sb

Tre dagar efter det att pdns Max av Baden
kommit med sitt fredsförslag stoppades sex
av grävmaskinerna. Det gick från man till
man, från ingenjör till ingenjör ett ord:

Vakö luftslott (även om det hade stål-
delar och många träväggar) sjönk på sidan
och dog som för en sakta inborrad dolk.
Fredspalmens kvistända trängde in i Vakö
hetbultande pighjårta, allt upphörde att
slå, maskinerna tlstnade diinrte på mossen.
En krampryckning genomgick Vakö lmm
till Versaillesveckan. sedan kom döden.

Olof Lagercrantz och det
internationella torvbolaget
I sina memoarer berättar Olof Lagercrantz
att han "kom till på en mosse utanför Dum-
fries med får bråkande bland gräs och blom-
mor".57 Hans far Carl Lagercrantz (1883-
1977) tog som löjtnant avsked från flottan
och blev anslälld av International Wet Car-
bonizing Co. Limited.53 Bolaget hade bildats
i London av en krets inflytelserika personer,
bland andra Carl Lagercrantz' morbror, gre-
ve Herman Wrangel, som vid.denna tid var
Sveriges minister i London.5e Andamålet var
att exploatera den beryktade uppfinnaren
Martin Ekenbergs patenterade metod att
genom våtkolning (wet carbonizing) upp-
här'a torvens kolloidala tillstånd och radikalt
minska dess vattenhalt.60 Tor-ven skulle där-
igenom bli konkurrenskraftig gentemot sten-

Figw 15:5
Marlin Ehenberg och AA
Larson framstålltle 1 90)
denna mårkliga mz.tlalj at
aåtkolad toru, ut(ln tilkats
aa bintlemerlel, f)r att slag-

ktuJligt danonstrem all
denat metad. fungerad.e och

att tomkokbrihe uema hafu
go da p I aÅ ti s k a egen s hap er
och tillräcklig hårdhel
Med.aljen dr 56 mm i dia-
meler oth dgs aa Tekni.sha
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kolet. Slutprodukten var torvkolsbriketter.
Ekenberg hade efter överflyttning till Lon-
don 1906 bildat flera bolag. 1907 bildade
han "The International Carbonizing Co Ltd",
som skulle driva fabrikation i stor skala i
både Europa och Amerika.6r Ett syndikat
under ledning av den i England bosatte
svensken Nils Testrup uppförde enligt Eken-
bergs konstruktioner en försöksfabrik som
var verksam till l9l1 (året efter Ekenbergs
sjålvmord i Brixtonfängelset) , då kapitalet
var förbrukat. Bolaget rekonstr-uerades 1912
med Testrup som verkställande direktör.6':
Entigt Carl Lagercrantz hade denne "stor
intelligens, obegrånsad hånsynslöshet och
sållsynt förmåga som reklamman".63 Olof
Lagercrantz omnåmner honom alltid som
"Teste" och skriver att han " r utrxstad med
järnnärzr, starka cigarrer, optimism och goda
relationer".6l

Når Olof Lasercrantz föddes 1911 var fa-
dern engagerad vid försöksfabriken, som
låg nära den skotska staden Dumfries. Carl
Lagercrantz blevvid denna tid chefför torv-
bolagets svenska sektion. Eftersom tyngd-
punkten i den blivande storindustrin plane-
rades bli Småland bosatte han sig först i
Jönköping (därju också Svenska Mosskul-
turföreningen fanns). Vintern 1908-09
gjorde han en studieresa i Tyskland, åtmins-
tone delvis tillsammans med Ekenbergs as-

sistent, ingenjör Olle Söderlund.65 Dårefter
genomförde han köp av mossar inte bara i
Småland (bl.a. Dumme mosse, Dala mosse
och Komosse) utan också i Västergötland
och på Gotland, dår man förvårvade 440
hektar av Lina myr.60 Vid undersökningen
av de gotlåndska myrarna hade han hjälp av
två engelska ingenjörer.67 Från hösten 1912
skedde köpen genom det då bildade AB
Moss, som för-vånade stora torr,rlarksarealer
i våstra Småland av det engelska bolaget,68
Lagercrantz underhandlade också med fran-
ska intressentet troligen mest för att skaffa
kapital.6'g Under dessa år uppmärksammade
dagspressen attudånningar köpte stora moss
komplex för exploatering och det engelska
bolaget torde ha r,arit den största köparen,
Resultatet blev att riksdagen l9l6 antog en

3J2

lag som förbjöd utlåndska medborgare, eller
bolag dår det fanns en utländsk bolagsman,
att utan särskilt tillstånd förvårva fast egen-
dom.70 Det engelska bolaget hade 1912 för
ett mycket högt belopp köpt den 2 000 tunn-
land storaAamosen vid Holbek på Själland
genom Lagercrantz' kollega i Danmark, di-
rektör P M. Tegner. Dåremot förhindrades
köp i Norge. elrer den norsla regeringens
ingripande, på initiativ av Det Norske Myr-
selskap.Tr

Carl Lagercrantz beslöt att den första
svenska torvkolsfabriken skulle byggas vid
Lina myr År 1913 bildades AB Lina myr
med Wrangel som ordförande och andra
släktingar samt Gotlands landshövding i sty-

relsen. Altiekapitalet var en mi!on kronor,
vilket ansågs vara uppseendeväckande stort.
Det poångterades att bolaget köpt rättig-
heten till de ekenbergska patenten för Sve-
rige, men för övrigt var oberoende av det
engelska bolaget. Den tekniska sakkunska-
pen och de flesta maskinerna kom dock
från England och dårifrån håmtades också
en byggmästare och en driftsingenjör, vilka
anstålldes som instruktörer Som en viktig
biprodukt skulle man utvinna ammoniak
för framställning av kvävegödsel. Torven
transporterades från myren till fabriken i
stora pråmar, på nygråvda kanalerT2 En smal-
spårsbana anlades L ill Hörsnejärnvägssta-
tion. Brikettliamställningen hade just på-
börjats men fabriken var ånnu inte fårdig-
byggd, när den hastigt måste awecklas i
samband med första vårldskrigets utbrott
sensommaren 1914. Carl Lagercrantz blev
omedelbart inkallad och de engelska exper-
terna måste resa hem.73

Den svenska regeringen gav 1919, i sam-
råd med det engelska bolaget, professor
John Roos af Hjelmsäter i uppdrag att utre-
da Dumfriesfabriken och dess resultat. Den-
ne var chefför Statens pror''ningsanstalt och
ledamot av 1916 års torvkommitt6. Hans ut-
förliga rapport publicerades 1920. Försöks-
arbetena hade då pågått under cirka 10 år
för en dåtida kostnad av 20 miljoner kronor
Den engelska regeringen hade ö\enagil an-
låggningen 191 7, eftersom torvkolsbriketter-



na hade visat sig vara mycket låmpliga som
bränsle i skyttegravarna. Fabriksanläggning-
en var imponerande och man hade omkring
250 ansällda. Detjättelika gräwerket flöt på
poutoner, Briketterna hade 87o fuktighet,
värmevärdetvar 65% av bästa engelska sten-
kol och de bedömdes vara "ett sårdeles han-
terligt och gott bränsle". Den mycket kom-
plicerade processen r emellertid helt olön-
sam; den lörbrukade ungefär lika många
kalorier som utvanns i form av briketterta
Fabriksledningen hoppades dock på för-
bättringar och torvkommitt6ns slutsats blev
att man borde ägna metodens utveckling stor
uppmårksamhet, men samtidigt försöka fin-
na andra metoder.T5 Bolaget likviderades
redan 192 io, h dess tillgånga r i Sr rrige ör er

Rogestorp sommaren 1917. Vid torvgraven
ses till vånster Wielandts torwerk med sin
elelatot som lutade för att undvika ras från
mosskanten. Den gråvde upp torven, llfte
den över till torvkvarnen, som bearbetade
den och tryckte ut en sammanhängande
torvsträng, rilken skars i regelbundna bitar.
Dessa fördes för torkning ut på fåltet med
utsättningsbanan, som var 30 (upp till 50)
meter bred och förflyttades på hjul samtidigt
med gräwerket. Tonverket på bilden hade

gick sedermera till AB Myr i Göteborg.to
Lina myrs ursprungliga markägare kunde
efter 1947 köpa tillbaka mark, vilken då
torrlades och odlades. På myren återstår
vittnesbörd från den lagercrantzska verk-
samheten i form av disponentens och verk-
rnärtarens rillor. rvå pråmdammar. järn\äg\-
vallen och ett antal betongfundament.iT

Carl Lagercrantz hade under förstavärlds-
kriget fortsatt kontakt med torvbolaget i
England och kunde tack vare morbrodern
ett par gånger resa dit på diplomatpass.t3
Han hemförlovades 1916 och påbörjade på
våren samma år traditionell brånntor"vfabri-
kation på norra delen av Mönarps mosse,
söder om Falköping.7'g Året efter bildades
AB Rogestorps Bränntorfsfabrik, med ho-

inte lanfötter utan gick på flyttbar råls, vil-
ken krävde 2-3 man försurressir utJäggning.
Hela konstr-uktionen fungerade i öwigt auto-
matiskt och sparade in många arbetare, men
den hade svårt att klara de svenska rnossar.
na, som ofta innehåller stubbar Efter kup-
ning på fältet fördes torven för fortsatt tork-
ning till avlånga torvstackar (på bilden ses

tre stackar) "som vånde vassa ryggar mot de
vinterstornar som skulle komma". O

Figur 15:6



nom :jålv. en s\åger och en kusin j sq.relsen.30

\r l9l7 produceradcs 5 000 ton brännrorv.
med ökning året efter till 7 500 ton, efrer arr
man övergått till elektrisk drivkraft.8r

Vid Svenska Mosskulturföreningens som-
marmöte i Falköping 1918 gjorde man ut-
fård ned abonnerat tåg rill Rogestorp. La-
gercrantz förevisade Sveriges första gråwerk
avWielandts konstruktion och en förbättrad
version av samma grär,verk, med larvfötter
("liksom de engelska pansrade stridsvagnar
ne"), tillverkad av Hässleholms verkståder.3,
Mönarp hade tidigare ågts av fil.dr August
Bellinder, som på ett föredömligt såtr på
1890-talet hade odlat upp 670 hektar av nlos-
sen.8r Från föreningen framfördes nu kritik
mot att den odlade mossen exploaterades för
brånntorvprroduktion. "Så glädjande torvtill-
verkningen år i dessa bränslebristtideq var
det dock med vemod mossodlaren såg huru
godartad kväverik torrjord, som med svett
och möda odlats och nu bar goda skördar,
bortgrävdes". Efter en skrivelse från Svenska
Mosskulturlöreningen l9l 6 hade regerineen
övervägt att förbjuda torvuikt på uppodlade
mossar. Man avstod emellertid efier att ha
konsulterat 1916 års torvkommitte och pro-
duktionskommirrdn, e[Lersom der ännu inre
hade skett någon markförsröring i större
skala och man inte ville ingripa för kraftigt
under torvindustrins uppblomstring och
den rådande bränslenöden.31

I memoarerna beskriver Olof Lagercrantz
hur konjunkturen för energitorven drastiskt
försämrades efter första vårldskrigets slut.
1921 inleddes en obruten rad av förlustår
för Rogestorp.3s År 1923 genomförde Carl
Lagercrantz köp och nedlåggning av den
nårbelågna konkurrenten AB Torvindustri,
Risholmen. Detta Iörslog emellertid inte
och driften vid Rogestorp upphörde senast
1927. }{ela anläggningen såldes 1930 på
auktion och bolaget trådde 1935 i likvida-
tion.86Av Olof Lagercrantz' beskrir,ning kan
man få uppfattningen att familjen lämnade
Rogestorp redan ett par år efter första världs-
kriget, men det skedde först vid årsskiftet
1926-27, då fadern blev verkställande direk-
tör för Stockholms låns brandstodsbolag.sT

Olof Lagercrantz publicerade 1942 dikt-
sarnlingen Dihter från mossen sar:.t 7947 Fågel-
ropet ur dit man, med egna minnen och be-
skriming av faderns insatser. 1961 återvände
han till barndomstrakten, i och med att han
Löpte ett sommarhus nära Brodderory. in te
långt från Rogestorp, och hår rillbringade
familjen somrarna i 13 år.33I memoarboken
MinJörsta hrets (1982) återknöt han till barn-
domsmiljön och speler kring brännrorren
och våtkolningsmetoden.

Beskrivningarna i böckerna kompletterar
varandra. Hår följer utdrag ur Min fiirsta
Ärets, vilka interfolieras med avsnitt ur ,liigel-
ro?et ur dimman.Fotnoterna klargör hur tex-
terna fogats samman, för att få en logisk
kronologi.

Familjens liv överskuggades under de förcra
sexton åren av mitl liv av det storå torvbo-
laget.se

Energifrågan var då som nu aktuell. 1800-
talets industriella cxpansion var odinkba)-
utan stenkolet. Kolvar den ojåmförligtvik-
tigaste av alla vårldshandelns varor Vid
sekelskiftet kom alarlnsignaler om sinande
kolgruvor och man sökte en ersäuare. Mos-
sar och bränntorv finns det gott om, men
\ättenhalten är så hög att tor_ven saknade
konkurrenskraft. Den som kunde hitta en
billig metod attpressa vatten ur tory skulle
kunna bli det nya seklets mäktigaste man.

Ekenberg pålod sig ha uppfinningen.
Wrangel uppcindes och vid hans sida stod
en rad av imperiets matadorer. Historien
har mycket att berätta om brödernaAithur
och Gerald Balfours stolta anor och solida
jordförmögenhet som gjorde det möjligt
för dem all på heltid ägna sig ål imp'-rieb
irff,irer. Kretsen k ng Arthur Balfour, pre-
miärministern, kallades The Souls, Sjålar-
nd. och dc\s cenrralgesralr gjordc cn insaLs
äveD som filosof. Men Carl fick en möjlig-
het att studera denna celebra familj ur and-
ra mera undanskyrnda aspekter än de "sjä-
liska".

Brödema Balfour satsade tillsarrunans
med den .rensLe qreven \rora belolf iel
torvprojekt. Ett bolag bildades med narn-
net International Wet-Carbonizing Co. Li-
mited. Lägg märke till ordet Limited - be-
gränsad- som hederligtangeri motsats till
praktiken i Sverige vad det är frågan om,
en begränsad risk för den som spelar på



aktiebörsen. Den svenska termen lör wet_

carbonizing är våtkolning. 1912 intrådde
Gerald Balfour, tidigare handelsminister,
känd för sin utomordentliga skönhet väl
matchad avhans egenkärlek, som ordföran-
de i styrelsen. Carl anstätldes attbörja med
med en blygsam lön fyra Pund i veckan

- men med löfte attbli cheflör det blivande
multinationella bolageLs svenska sektion.

Den framtid som tycktes öppna sig för
Cärl l"r isanning magnifiL. Vi'serliqcn in-
träIlade redan i starten en katastrof, då
Ekenberg, på vars patentcr bolaget grun-
dats, anhölls för mordfönök på ett antal
svenska industrimän, däribland Exportför
eningens chef, direktör John Hammar,
som dock kom undan med svå brända
händer och ansikte. so

Bolagets första verksamhet bestod i att
bygga en försöksfabrik i Dumfiies dår en
lämplig torvmosse inköptes och atti största
hemlighet börja inköpa mossar Europa
runt. Carl fördelade sina kralier mellan att
följa fabrikens framväxt i Skottland och att
resa kring i Sverige och av bönderna till-
handla sig mossar. I ett bevarat brev graLu_

lerar bolagets chefCarl Lill hans smartness
då han som förklaring vaför han strök om-
kring på gollindsk..maländsk o, h råst-
götsklandsbygd spritt ut atthan övervägde
att slå sig på lantbruk. Det gällde ju att
köpa mossar innan hemligheten om deras
framtida roll som hu\'ardenergikällor blivit
känd.

Carl beskrivcr i brev hem till sina för-
åldrar sin lvcka oeh bolagels cnorma möj-
ligheter. Aven Förenta staterna och Ryss-

land ingår i ptanerna. Vi kommer, skrev han
till sin mor, att befinna oss i samma ståll
ning som om ett enda bolag ägde alla kol-
er uror. laq är 'å lycklig som en männi.L'r
kan vara s<,nL föts på livets 

"olsida." 
"l

Snart nog kunde bolaget blicka ut över ett
helr \umpjgt kungarike. där.porarna riss

lade och viporna gnydde utan att ha en
aning om att de nu blivit bolagsspovar och
lörenadetonvipor och att hela deras mosse
med kattfötter, starrstrån och violer skulle
in i ångpannorna. När uppköPen var klar:t
l:r fesle l,omben bri*era ot h bolagel qän-

de ut sin första stridsaPPell. Mänsklig-
heten, som hade dansat på randen av en
\allkan, kunde återvara trygg. Snygga, fina,
bolagsstämplade torvbriketter med samma
Lalorivärde som kolet skulle komma i mark_
naden-92

Carl fick sin utnämning till chef för bola-
gets svenska sektion. 1912 ansåBs torvens
framtid som dominerande industivara
såLrad. lti srpLember detta år bildade. i

Sveige vrd ett sammanträde på Grand Ho-
tell aktiebolaget Moss med ändämål att
"fönärva, försälja, arrendel'a och bearbeta
torvmossar". Styrelsen utgjordes av Her-
mai \4hangel, Hlrgo Hamilton, Gustaf
Lagercrantz, Carls far Hamilton uttalade i
sin dagbok: Måtte det - bolagsbildan.lei
alltså- ha skett i en lycklig stund!

Carl bö{ade bygga den första svenska
fabriken på Lina M1r på Godand, där sedan
urminnes tider det rikaste fågelliv och en
arrrrL 5ällqynt flura lann\. Nu slulle rör-
drommen, sothönan och grönbenan få kon-
kurrens och orkidderna tvingas k:impa om
sina platsrr. JåLlelika ångpannor. grir-
maskiner, lanfötter, filterpressar och tork_
apparater beställdes Europa runt- Wrang-
rl. penga r mest - och Car I Llnde sil I hjärlr
svålla.ej

En och annan rcten*kapsman höjde sin | ö.1

och förklarade at! stenkolslagren var out-
tömliga, men Teste talade högre och torv-
aktierna hade god åtgång. Efter en tid
kunde han också påsitt kontor visa prov på
de nya biketterna, kompakta och vackra
tingestar, som bara hade ett enda litet fel,
de kostade att framställajämnt fem gånger
så mycket som dagspriset på kol. Man får
därIör inte förundra sig över att fabriks-
ägare och skeppsredare ånnu någon tid
föredrog att begagna det dödsdömda sten-

kolet. Teste tröstade de oroliga intressen-
rerni med arl de( nu inte lunde dröja
länge tills kolet bödade tryta och sedan
kunde man sälja torven till detpisbolaget
bestiimde. För säkerhets skull lade han till
att en ny och billigare tordrams&illnings-
metodvar under utarbetande. Medan man
väntade kunde man lagra torven och dela
ut briketter som souvenirer.94

I qjäha verkct var de Ekenbergska patenten
vårdetösa. Hade fabriken på Gotland kom-
mit dll stånd skulle den blivit ett totalt f1-

asko. Nu inställdes bygget omedelbart och
Carl kunde till förmånliga priser sälja de
brsLällda or h me(Ladcls le\ererade men ej

installerade maskinerna. IGiget skapade
nämligen en enorm metallbrist. NorrköP
ings stad köpte den stönta ångpannan till
en !ärrvärmecentral.

Samtidigt blev det ont om kol i landet
och den gamla metoden att elda med sol-



torkad rorv kom årer till heders. Carl blev
först inkallad rill Flottan - fö$rås, han var
.ju kvar i reserven - men släpptes snart och
b-eslöt sig art för Lina Myr-pengarna upp_
rätta en konventionell brånntorvsfabrik på

bolagets mossar iVästergötland en halv mil
söder om Falköping. Gråvmaskiner anskal
fades. Från Trollhättan drogs elektrisk led-
ning för att förse maskinerna med ström.
Statens jär nvägar byggde ett stickspår för

MaxrrN ExxNBf,RG (1870-1910) år den mest
saregna personen av alla dem som försökt
lösa "torvfrågan", med en ,,karriär,, från ge-
nial kemisk uppfinnare till terrorist. Hån
hade en dokro$grad från Königsberg, arbe_
lade med fettraffinering hos Gusraf de Laval
pä AB Separaror uppfann nya meroder för
tillverkning av mjölksy,ra, rorrmjölk, lanolin
och smöiolja. för 0skkonservering och tork_
nin-g av fiskmjö1. En maskin för fiskrensning
belönades med det prestigeSllda polhemspril
ser. Den vikrigasLe uppfinningen skulle bli
vätkolning av rorv. ULan art behör,a den om_
ståndliga lufuorkningen, uppheuades torven
under högt lryck. med lörscöring av dess kol_
loider Slutprodukren r,ar ert pulir. som pre+
sades rill briketrer. Ekenberg genomförde
med stalsanslag lörsök tillsammans med ke_
misten Alflarson vid dennes tonfabrik i Stav-
sjö. där en försöksfabrik upplördes 1g04. År
1906 fiyllade han rjll London och patenren
övertogs av der nybildade engelsLa bolag. där
Carl Lagercrantz bler chef'lör den svenska
sektionen. Bolaget fortsatte försöken i Dum_
fries i Skottland, men metoden visade sig vara
ekonomiskt ohälbar

1909 uppnådde Ekenberg sitr eftertraktade
världsrykte som uppfinnare, men inte för våt-
kolningen. I sräller har han gåLt rili kriminal_
historien. eher atL Ig04-09 ha skickar värl_
dens lörsta fna brevbomber rill personer som
han ansåg hade morarberat ironom. Alla
svenska projekt hade nämligen runnit ut i
sanden. Han avslöjades av Alf Larson, som
kände igen handsrilen i etr publicerat hor_
brev- Han lyckades inre döda någon med
brevbomberna, men hade sannoliki giftmör_
dat sina två unga hustrur. I oktober 1909 an_
hölls han i London och begick självmord i
fångelser. "På etr lör hans uppl-rnnarsnille
smickrande särr hade han lyckas smuggla in
gift i sin cell". skriver Olof Lasercrantz. Eken_
berg i vax hörde därefrer Lillärrakdonerna i
det berömda raxkabinettet Svenska panopti_
kon på Kungsaädgårdsgatan i Stockholm åch
finns numera i Polismuseets magasin. a

Figur 15:7



inlastning av torvpå banan Falköping- Ul-
ricehamn som passerade övermossen, Små
Iorogendri\na lul drog hele rad.ra\ tipp-
vagnar på en smalspårig bana över mossen
under oroade gnyende \.rpor.

Torvfabrikationen på den västgötska
mossen var ett säsongarbete. !älen måste
ur marken innan rnaskinerna kunde sättas
igåDg- Då anställdes hundratals män som
fört ett ofta eländigt vinterliv. Carl köpte
en nedlagd prästgård i Småland och frak
tade stockarna till mossen där ett marke-
tenteri b1qqde.. Der var liv or h lust. Krin-
nor och barn från gårdarna på Falbygden
kom för att vända och stacka ton'en. Carl
landrade med kikaren i en värld som han
tyckte sig ha skapat. Det var hans livs lyck-
ligaste tid- Under mobiliseringen hade han
blivit urnämnd till kapten och så titulera-
dcs han på mossen. Han \ar belålhdrare på

ett milsvitt farryg som seglade mot cn lyck-
lig framtid. Det tycktcs sällan ha fallit ho-
nom in att allt han såg kring sig och alla
pengar hans bolag ftck in var beroende av
kriget.ei

Carl hade en kikare, en lång tub, läderbe-
klådd med mässingsbeslag, ett minne från
sjöofficersårer. ... Carl vandrade på mos-
sen i knäbyi(or och med korta $arta snörda
stövlar Han hade alltid kikaren i handen
och då och då förde han dcn till ögat och
inspekterade arbetena. Kikarsiktet gled
lång. kanalerna.,.h fi( ( in de mon.lruösa
tonverken vilka gråvde upp tonen, malde
den och sände ut den i svafia sönderdelta
strimlor i gräset att torka. Carl hade inte
fantasi nog att IöIstå att detta kikaröga fiir-
ödmjukade arbetarna. De gjorde sig också
överdrivna förestillningar om dess synskär-

Pu."o

När.jag \aknad( rill medvetande om livcl
hördejag änderna snörya och torwerken,
som gick på lafl'fötter på rnossen, brumma.
Vi boddc i provisoriska boscidet som has
tigtsmällts upp på en mårk där människor
inte bott sedan träskfolkets dagar Runt
omkring sköt det upp arbetarbaracker',
smedjor, toNlador, stall för hästarna, som
drog torven till stationen, trans{brmatorer
för den elektriska strömmen. som drev
torwerken. Som arbetet endast kunde
pågå somma.tid låg det något av ståndigt
uppbrott, av nybyggarliv och Klondyke
över miljön. Arbetarna kom orn våren och
d rog årer bort på hösren. I ma r kctcn lrrirl
stod bastanta omklappade kokerskor, som
ständigt våntade barn med någon av tor

vens flyttfåglar På lördagskrållama genljöd
mossen av rop, lulla karlar dråsade i kana-
lerna, som torwerken grävde upp, eller
somnade i torvladornas dunkel. På dagar-
na togjordugglan sorkar Eitt invid barnen
som vände och stackade tonen och änder-
na tog sina ungar med ned till kanalerna
dår gäddor lurade.l)7

Om hösten då endast de gula frbblorna
och en och annan försenad blåklocka
blommade blev vattnet i kanalerna svart
och vinden drog som fro\.bDlningår öv.r
deL Videna spretade nakna och de runda
torvtornen hade l,andrat in i stora, avlånga
rr ä( Lar. 5om \;ndc \ assa Dggdr mo( dc vin
terstorrnar som skulle komma. I stugorna
brann torven röd i spisen och mossen låg
tom, sedan de halvtförvildäde bctesdjuren
under skrän och svorclomar fångats in.o3

Når det första världskriget kom och det
blev ont om kol i världen kom det en slor
rid lör huldgel. Arbetarstarnmcn på vår
mo\\e vå\re ur rill flcra hundra. Torrpri-
serna var höga och för$ånsten god. Från
huvudkontoret i London, dit min far då
ur h då reste över en ubåtsjagad \or dsjö.
kom rapporter om en ny utomordenllig
pressningsmetud. som för all {ramlid qä-

kerstållde torvens stallning. Men tlyärr sak-
nade. inte oll r k'bådande rer keu. Det bör-
jadc kommabilarpå landsvägarna i Väster-
götland och de drevs varken med kol eller
ton t,, h dr..urom Låladeq der om alljärn-
\åtsär nir slulle elelD ifieras. forrherrarna i

London kånde marken gunga under föt-
rerna och fir k oljrlomple:* o(h elektrir i

tctsfeber. Oljans mån \'Täkte sigi de låtöljer
som torvlotderna rescrverat för sig.

Med fieden kom katastrofen. Kolpriset
sjönk. oljan flöddde. elckrir irelen väsrc
och min far som ännu var en ung man be-
s]öt övergå till annan verksamhet. På mos-
sen bö{ade allt förfalla. Toir,verken rostade
och sjönk ned i den mjukajorden, sluka-
des upp som för tusentals år sedan ålgarna
och uroxarna, vars ben torwerken ibland
hade blottat. Ledningsstolparna krängde
och löll. Kanalerna överdrogs med and-
nate och slammade igen. Barackerna sål
des till ved och transformatorerna stod
snart ensamma kvar som röda tegelmonu-
menr över ell slon proiekr .om sjunkit i

dyn. Spovarna och viporna fick oinskränkt
herravälde i sin värld.ee

Det engelska bolaget stod också det plöts-
ligt utan framtid. Dess direktör försökte
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hålla hoppet vid liv och Carl hängde sig
last vid hans bulletiner om n1a uppfinning-
ar. Wrangel skördade ära av sitt ensidiga
politiska - och ekonomiska- engagemang
på ententens sidaunder kriget och hlcv cn
kort tid utfikesminister i De GeeIs expedi-
tionsministär. Det1?r krönet på hans bana.
Han sökte begagna sin ställning för att
gynna tor'vaftärerna. Han hade goda kon-
takter med huset Wallenberg och sökte
engagera Marcus Wallenberg, den äldre,
men denne var klok nog att säga nej. Aven
svenska staten kopplades in då torvlrågan
bedömdes som nationell angelågenhet.
1920 kom dråpslaget. En regeringsdelega-
rion lor till Dumfries under ledning av en
professor Roos afHjelmsäter Vakt stiilldes
ut dag och natt vid fabriken och resultatet
blev att man konsLaterade att fler \;r m(-
kalorier tillfördes processen än vad som
kom ut av dem i form av producerad torv.

Carl betraktade sitt liv som förfelat.
Han rar kastad på indust historiens skräp
hö9. Han hade låtit lum sig och de botten-
lösa torvkanalerna syntes öppna sig för att
uppsluka honom.loo

Det var höst när vi bröt upp för att aldrig
åtcrvända. ...Jag hadc dcn dagen ingen
aning om att jag slrrlle fära med mig mos
sen genom hela mitt liv som ett slags osyn-
ligt musikinstrument i sjä1en och att det
skulle bli mot dess klangbotten som allt
som sedan hånde migskulle tona.Jag skul
le aldrig bry mig riktigt om något annat
landskap.lol

Sara Lidman och
kronotorparna på Ön
Sara Lidmans Ecfutrri^sÄ är hennes barndoms-
by, det västerbottniska Missentråsk, där hon
föddes 1923 som det tredje av E/ra bam, och
dit hon så småningom återvånde. Fadern
Andreas Lidman var hemmansågare, mo-
dern Jenny Lundman utbildad mejerska
och båda var ledargestalter i byn. Efter in-
köp av ett skifte pä Stom)ron hade gärderr
15 hektar åkermark. Man tog även hö och
hade egna lador på Stormyran. Gården
hade gris, ett par hästar och ett tiotal kor
Till hushållet på tio personer hörde Andreas
bröder Arvid och Anund, vilka utförde det
hurudsakliga kroppsarbetet. Fyra kilometer
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nordväst om byn låg Holmen, som vid den
hår tiden hade sju kronotorpare, som i avtal
med staten skulle odla upp myren.ro' I Sara
Lidmans roman Hiortronlandet (1955) rör
det sig i stållet om $'ra kronotorpare och
deras lilla enklav kallas "On". De fyra tor-
parna var Franz, hans far Stefan, Skrattars
och Nordmarks. Det är bara Franz som kla-
rar att uppfylla statens hårda krav. 103 Sara
Lidmans beskrivning tyder på att de E ra
kronotorparna hade s.k. odlingslägenheter
och inte kolonat. Det innebar att de var skyl-
diga att från tillträdet inom 15 år odla upp
tre hektar av myren. Ijåmförbara områden
i Norrbotten visade det sig att endast cirka
13% lyckades med detta och nästan tre
{ärdedelar klarade inte ens att odla upp 1,5
hektar. För kolonaten stod staten för vissa
insatser gällande dikning och byggnader,
varlör uppodlingen oftast gick snabbare,
men sammantaget blev de sociala förhållan-
dena för kolonisterna ungefär desamma.
Det främsta syftet med de olika ryperna av
kronotorp i Norrland blev i praktiken att
säkra tillgången på arbetskraft för framtida
skogsbruk.loa

Missenträsk ligger iJörns församling och
i denna uppodlades 200 hektar myrmark
mellan 1901-10, enligt en utredning 1914
inför anlåggandet avjårnvågen till Arvids-
jaur. Man framhöll sårskilt "de lyckade myr-
odlingarna vid Missenträsk".I samma utred-
ning gjordes en enkåt till några kommunal-
nämndsordföranden i bygden, vilka bedöm-
de att en jordbrukare med medelstor familj
och husbehovsskog kunde klara sig på 5

hektar odladjord, som beräknades föda en
häst och 6 å 7 kor.105 Parallellt med nyod-
lingen ökade antalet hemman i Missenträsk
under perioden 1910 till 1930 från 12 till 36
och befolkningen i samma mån.r"'j

1895 hade Svenska Mosskulturförening-
ens botanist Robert Tolf inventerat ett stort
antal myrar i Västerbotten, varav 12 iJörn,
och bedömde att de överlag \ar mycket od-
lingsvärda. Hans utförliga rapport överläm-
nades till Iänets hushållningssällskap.10t
1914 inventerades 28 myrar i.|örn av kultur-
ingenjören K.H. Lundevall, ansvarig för för-



eningens norra distrikt. Han undersökte
den 390 hektar stora \4i'senml ren i norra
Missenträsk och fann att den var lämplig för
odling.r0'Möjligen var det en del avjust
denna stora myr som Holmens kronotorpa-
re odlade upp. Han höll också föredrag om
myrodling och torvströberedning, bl.a. i
Missentråsk.r0e Året dessförinnan hade han
besökt Svedjans gård, några kilometer norr
om Holmen. där hemmansägaren poängte-
rade att myrodlingen lönade sig bättre än
odlingen av fastmarksjord.rr0 En av Lunde-
valls efterträdare, Edrard Hole, har beskrivit
svårigheterna, men gett en positiv bild av

myrodlingen i Norrland under den tid som
Sara Lidman beskriveq med flera fotografier
från småjordbruk i Västerbo tten.r I I Under
perioden 1923 till 1937 var nyodlingen i
Västerbottens län absolut störst i landet.rl2

Hår är några avsnitt tr Hjorlronlandet.lls

ött-
en 'rrim ma lirstarr marl iett 'umpigt m1t-
qiok,
ett skär av gemenskap i ett hav av ensam
het.

Kronan, sorn ägde det mesta av all risig och
blöt marki norraViilterbotten, hade länge
hävdat att detslumrade miljoneri myrarna
och erbjöd överblivet folk att väcka opp
dem.

Ön fick sålunda namn och betydelse
når den efter första världskriget mättes ut
åt Iyra familjer, som inte haft något att
\äcka eller bevaka i sina hemsocknar

De sex hektaren, som varje torpare
skulle odla och bebygga, var en mark som
aldrig umgåtts med människor och ingen
kånsla hade 1ör sådanas behov

Kronan antydde en viss förståelse ge-
nom att ge ett litet odlingsbidrag och låta
torparen hålla till med sitt liv På .len so-

vandejordbiten utan avgåld till Kronan de
femton första åren. Men huvudparten av

förståclsen var av ideell karaktär - når de
slumr,r rde m ilioner na väl bör iade r ora på

sig, då skulle torparen kallas pionjår och
erfara att harrs skovelskrammel och liv inte
varjt förgä\'es.

Dervar för sankt på On {ör att potatis eller
korn skulle klara sig där.

Sknttars gav upp odlingsförsöken clter
etl par år när frosten tagit allt.

Nordmarks lärde av grannarna och
kastade inte bort möda och utsäde på så

missunnsam.jord.
Franz dikad( och gödde or h .ådde år

eltcr år Valje vår försökte Nordmarkarna
Irsra ar honnm Lr tsådc\pol! I ise n mcd hän-
vi\ning rill ljolhö\rens'rarra bla.r or h mån-
niskokärlekens plikter Och varje vår sa

Franz nej med motiveingarna kommande
höst, trägen \''inner och hjälpa dem larom
är som att ösa ut havet med en fingerborg-

Båcla tyckte sig få rätt vid dessa vårliga
dispyter och de upphörde inte med dem
förrän efter lemton år då frös Franzes
mandelrla inte bort och han ärade marken
med att obedd ge Hilda en potatistunna.

De .om h.rdc gnrndal b) n hadc börial
vid Ecksträsket, dikat ut det och fått bra
med gräs. Men potatisen och kornet höll
sig inte, man måste offra ängar och boplat-
scr och röja ny mark, högre belågen. De
drog upp till Eckträsklidens sydsida, där
redde sig kom och potatis bra och med ti-
den blev det allt fler tegar och gårdar ut-
elter sluttniigen.

Krontorparna hade fåttsig tilldelad en
marL .om ir ia n) h) BBare [ör hrrndra lemt io
år sen skulle ha ratat.

Den långsta vägsträckan gick över stor-
myran, där varie hemmansägare hade sitt
skifte, den delades på mitten av ett brett
krondike, som tog upp vatten fian tegdike-

- He kanske tog en dag hell'två för en
redig dikare att spada opp den hår rånna,
saJani och stjälpte ut några trötta skratt-
lastervid tanken på en föregående genera-
tions dil(are.

Så ristades de beredda landen och kvinn-
folken gick med hinkar och satte potatisen
medan pojkarna grävde över den. Hästen
drog ristcn - den åstadlom !r a få ror pa en
gång. Man behövde inte lägga slenar på
risten Iör att ge den stadga, barnen stod i
kö för att få åka med som tunga.

En sådan morgondagkom en treenig Over-
het att inspektera On, efterse huru torpar-
na fullgjort sina skyldigl,ecer beträflande
stubbrytning, dikning och uppodling, hu-
sens och kreatrrrsbeståndens vidmakthål-
lande.

Franz blev livligt prisad. De klappade
honom på axeln och sa heder för sittland,
her is för kronrorpar irlen. bärighet. behor-
de han framdeles stödlån skulle rrog gå att
ordna, en sannskyldig pionjår, ett exempel
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att visa på för parasiter och kverulanter, det
[rams],nta iall för en man som Franz gör_a

ett undantag och tillåta gamla föråldrar
bosätta sig på gården - ett bevis på att här
inte var fråga om något paragrafrytte , de
gamla pigga och krya? trerliBt a[ höra,
(sk)antade Stefan) skulle icke störa, stugan
icke till hinders utifrån sett.

Och tre kor, någon a\,yttdng av mjölk,
ett gott tillskott. Nu stod bara två kor i la-
gårn för den företagsamma sgr/modern var
just till Eckstdsk{urn med den fedje.

Ett exempel Franz och ett så lyckät
barnantal, en flicka till piga och Mllingar
till ddngar, precis lagom för en tryggad
framtid, vi ses, lycka till, glädjande höra av

er fö.söka ordna,4jö ajö.
Franz blåste fram sina osmorda skratt

som så sällan lar i gång, detta var hans sto-
ra dag. han ga\ pojkarna rarsin fcmtiöring
och önskade att de vant stom nog att tala

med om arbete och manliga ting. Han blev
så sjuk efter att få tala med någon att han
gjorde sig ärende till byn, till någon hem-
mansägare. Han behövde absolut tala med
en jåmbördig derna triumfdag.

Hon fick syn på Franz, överkroppen av ho-
nom, dår han stod i ett halvgrävt dike och
kämpade. Hon började ropa på håll att
han skulle komma. Men hennes röst hade
inte stor bärkraft och mannen lyssnade
inte efter annat än det liaskande lätet som
torven gav ifiån sig när den höggs lös och
slängdes upp.

Han var arbetselak. Myren var hans
fiende, den han slaktade skovelvis, dag för
dag. Det gällde att öppna mlrens ådror, få
dess sjuka vatten att strömma undan. Här
skulle bli en gräsvall så hård att den bar
håst och slåttermaskin.

Figur 15:8
Den Wod,lad,e Storlrytun i Missentrdsh, Sara Lid,mans Eckströsk. Bild,en är från slutet aa 192qtakt. Pojken som

hauat står grcnsle öaff m)rens spihraka al,loppsd,ike hette Gustal Ask och kan ha aarit lehhamrat med, Sara Lidman.
I en rapport från 1914 talas om "de bckade mJrodlingama 'Ltid, Missentrdek" oth lotDt bär sJn Jiir sågen. Ett foto-
gart från samma. plat\ 70 åi senary oisar lortlarande ett tippet od.lingsland.skap.
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Vrcden gav honom kraft, svordomarna
var små sryrkcdroppar för hjärrar.

Hon blev rädd när hon såg honom så-

dan, han varså olik dcn tröge man som satt
till bords. Hon blev stående helt nära att
.e. Han skar med slorr'ln eLl lnitr lrån v;n.
sler, etr bakifrån, ett från höger. Sedan
körde han in skoveln unde från och lyfie,
tolven var seg, hängde kvar i görjan, han
ryckte och lyfte tills torvknulan lossnade
och han kunde slänga upp den. Han pus-
Lade. andades lr lite rrnder de re sidosnir
ten, stånkade igen för det tunga slutslitet.

Diket var brunt, slammigt myrvatten
på botten. Han hade stövlar.

Det är detta som kallas att slita ont.
Den som sliter så ont kan omöjligen också
ha kråft attvam snäll [inkte Clalldette. Det
är alltså så här pappa Franz har det för det
mesta, Nu lyste solen men han svettades
inte, värmen stannade inom honom. en
het klump som tryckte på hjärtat.

BJkom dcn rånrir \koq som Iåg pa Öns
norra sida tog sumpmarken vid, det så kall
lade Storslöjet. Det qrcktes ändlöst. Ingen
gick opåverkad över det, förvarje steg man
tog viskade slöjet om bedrövelser, det var
en drypande leda, cn suckande ängslan
som aldrig slog ut i harm eller gråt.

De flesta öbarn hade någon period av
medkännande med slöjet, och tlå särskilr
med de små träden som tvinsjuka och slo-
lande hade något så månskligr örer sig.
Barnen svindlade inför den ensamhet de
utstrålade. Vilken fasa att stå osedda av
månniskoögon i\'eckor och rltånadcr,ja de
flesta av dem i hela sitt liv Så fodde öbar-
nen till en tid att någon tröst låg i deras
närvaro. att naturen behövde människors
blickar och rop och sällskap.

Sumpmarken vdr täckt av tjorvigt segt
ris och stripiga tuvor, dåremellan var löms-
la drpölar. Den rar rLrnggådd o(h ellcr-
h;ng\cn. \ illc inre dåppa ifrån sig de må n-
niskolötter den en gångfåttgrepp om. Ful
illaluktande jämmerlig. En kort tid om
höslen lunde den klarna upp. det r'ar när
markrisetblev röff och gniser gult- då lysre
slrmpmarken om man kisade och såg på
den i stort.

C)ch så sistr bkrmveckan. den allra ömtåli-
gaste. innrn de.ega l,'d-rbladen hrrnnit
fi.im d: lom.n.rönrcgn. in lrosrknäpp
eller en hård blåsr o.h sleL \iinder dc rira
kronbladen och den ofärdiga frukten ur-
lämnades åt våldsvädret och råldc det icke
och dog. Något enstaka stånd som växt un-

derskäggiga grenar kundc överleva och ge
iftån sig ett bär - bara så pass att människor-
nainte skulle glömma hur gott och vackcrt
Uortron är.

Men så en sommar vart sjunde eller
tionde år höll sig ovådren borta den käns
liAa veckan. Luften stod mild och stilla och
lät snåtterbbmmen sätta fnrkt och mogna.

Ett sådant år blevslöjet oigenkännligt,
du såg jnte markcn 1ör gulröda bär Till
och me<I småskogens lipande dropp upp-
hörde; om sol eller icke - det slog upp ert
sken ftån marken som förtrollade allt.

Då lom barn o.h ur\na lriln Ön, der
var ett liv och en lycka. Ingel hade ont av
myggen. Om någon steg feloch blevgyt$ig
till knäna skrattade han salig. Bären var
skimrande fuktiga - månniskorna måste
Iöra en handfyll till läppar och kinder och
mumla våna ord. Hur mild och hårlig var
icke tillvaron en sådan dag.

Och sedan tillredningen. Man sålde
bär och fick pengar till socker och kokade
syltså lickligtgod attman skulle ha kunnat
muta sankte Per med den om icke Herren
s;ä]v! Nu hade snåttersylten en liten nack-
del - den var full av kärnor som gärna fxst-
natle i tandhålen och drog igång tand-
värken, men ingen nändes k)aga över den
pinan, snåttren var tadelfria, heliga.

Håkan Nesser och Linn6 på
Ekebymossen
Författaren Håkan Nesser föddes 1950 på
gården Elvesta nåra Kumla på Närkeslätten.
Några år senare såldes gården och familjen
flyttade till Kumla, men fadern fortsatte att
bedriva lantbruk, nu på arrenderad mark.
Håkan Nesser blev fil.kand i Uppsala och
var under 25 år lärare i svenska och engel-
ska, innan han blev författare på hehid och
flerfaldigt prisbelönad. I rvå böcker har han
beskrivit sin barn- och ungdomsmiuö. I ro-
tnanen och Pircadil$ Cinus ligger inte i Kurnh,
som kom ut 2002r r5 tilldrar sig händelserna
sommaren 1967, då bokens Mauritz fät ar-
bete på Hasselfors bruks tor-vhantering i Sä-
bylund. På den stora Ekeb)mossen vid Säby-
lunds herrgård, inte långtfrån Elvesta, hade
Håkan Nesser arbetat tre somrar och han
har intygat att skildringen stämmer ganska
väl överens med hur det tedde sig i verklig-
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heten.rrtj Traktens ungdomar hade att välja
mellan flyghavrebekämpning, jordgubbs-
plockning och arbete på Ekebyrnossen.

Just der mossen hade Carl von Linn€ be-

sökt under sin Västgöta-resa 2?1 år tidigare.
Han bedömde att den borde kunna bli en
hårlig äng "då kultur tillkommit". Vatten-
ståndet var emellertid i nivå med Mosjön,
dår mossen hade sitt utllöde, varför han för-
modade att omvandlingen till äng kunde ske

först "efter 100:de år, eller når vattnet med
tiden förminskats i sjön".ltt Linn6 blev mer
än sannspådd beträIIande Mosjön, som efter
sjösänkningar på 1850- och 1880-talen så

småningom blev helt torrlagdr13 och nu är
Säbylunds båsta.jordbruksmark - fortfaran-
de under namnet Mosjön."e Sjösånkningen
genomfördes ungefär samtidigt med den
omfattande sänkningen av de närbelågna
Kvismaren och FIjälmaren. r20

Sänkningen av Mosjön resulterade emel-
lertid inte i uppodling av Ekebyrnossen, som
Linn6 hade förestållt sig. Mossen kom att bli
uppdelad på minst tre olika ägare och 1895

började Kumla Ångkvarn bryta bränntorv,
efter att ha anlagt en lång Ddcauvillebana
("Mossbanan") med håstdragna lagnar. Efter
ett par år övergick man till torvströ och torv-
mull.r'r Analyser av prover från mossen visade

att den bestod av vitmosstorv (av hög k\,'alitet)

och därför var mindre lämpligfor odling och
bäst låmpad för tor-vströfabrikation.r22

Är 1906 startades ytterligare två torvströ-
fabriker. På den ena, Säbylunds Torvströ
AB, arbetade populärförfattaren Bernhard
Nordh (1900-1972) under drygt flra år på
1920-talet och han beskriver mossen ("Hede-
by mosse") och arbetet dår i sin delvis sjiilvbio
grafiska roman "Kämpa mot ödet".r23 Fabriks-
byggnaden brann ned 1951 och återupp-
byugdes helt i tegel, vilket då torde ha varit
mycket ovanligt på en tor-vströfabrik. Fabri-
ken lades ned 1997, men byggnaden finns
kvar. med sina maskiner.r2r

Den andra torvströfabriken anlades av

Nårkes Torv AB, som 1961 gick upp i Has-
selforskoncernen, dår den kallas Mosås-
fabriken. Ett par år dessförinnan hade åven

denna fabrik brunnit (man fick då samut-
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nytqa Såbylunds fabrikshus), men den åter-
uppbyggdes 1961, återigen i trä. Samma år
introducerades det framgångsrika jordför-
bättringsmedlet "Solmull", i tryckpackade
plastsäckar. Det var på denna fabrik som
Håkan Nesser, och hans alter ego Mauritz,
arbetade några år senare. En särskildjord-
fabrik för torvblandningar uppfördes 1975.1'?5

Ar.rlåggningen år en av de största i Sverige
och producerar mest växttorv, men också
energitorv. Huvuddelen ar mo\sen ägs nu a\
Neova (tidigare Råsjö torv), som liksom
Hasselfors Garden sedan 2000 ingår i den
finska Vapokoncernen, Nordens största le-
verantör av biobrånsle.r26

Ett tiotal av Nessers böcker har filmats
och 2008 planerar man att filma också oclz

Piccad,illy Cinus ligger inte i Kumlnt2i , troligen
den första svenska film dår hur,udrollsinne-
havaren arbetar på en torvmosse. Här följer
två utdrag ur romanen.r:3

På den hår tiden fanns i Kumla metl om-
nejcl tre möjliga sommariobb, därvem som
helst kunde få ansrällning. ... Den tredje
arbetsmöjligheten var Flasselfors bruks
torvhantering i Säbylund. Mossen, kort
sagt. Det var hit Elonsson och iag styrdc
våra cyklar arla i gryningen den första som-
marlovsmåndagen. Vinden var sagt nord-
lig, vågen tycktes lång. Inte mer än fyra-
fem kilomcter, noga räknat, men varken
EIon.son cllcrjaq \ar wna all 5tiga upp
klockan sex och fixa matsäck.

Men pi mossen började man sirr om
morgnarna, så var det. Vi var en skara om
ungclär lemton personersom hålsades väl_

komna av HasseåTage. Han var chef eller
kanske disponent och bodde i en gul villa
på området. Jag vet inte vad han hettc
egentligen, men han såg ut som Hasse Al-
fi'edsson och lätsom Tage Danielsson. I-Ian
förklarade att det var ett välbetalt och an_

svarsfulltjobb, vi skulle få lön om liedagar-
na. Därefter gick han in på Lontoret och
drack kalIe.

Vi togs om hand av en så kallad för-
man - en rödhårig typ i l8-årsåldern som
hette Bengt och såg ut att höm hemma i
Fjugestalrakten - och började traska ut på
mossen.

Den var utan slut. Man kunde sejor
dcns krökning över dcn och vi skulle längst
bort. Cherallt var det tot'v. Bruten ocb ännt
oh'r'rcn MarLen \\iltadc skönL när man



gick, men det blev ändå tyngre på något
vis. Inte ett träd, inte en buske; bara en
oändlighet av torvtegar och enkla, sönder
fallande, gråbruna ladordår den färdigtor-
kade torven förvarades innan den trans-
porrcrades in till fabriken.Jag hade aldrig
sett någonting mcra vidstråckt eller mera
ödsligt i hela mitt liv "Iklahari, ta dej i
häcken", sa en hjulbent snubbe från Halls
ber g som gav upp in nan vi var fr amme.

Arbetets slfte var attfå torven torr, fick
vi veta av Bengl. När de skokartongsstora
bitarna skars ur marken och placerades
upp på tegarna, var de dybtöta och kunde
väga tio kilo styck; under någon sommar-
månad skulle de sedan få sola sigså mycket
oeh .å allsidigr som möjligr. oeh släppa
ilran.igså my.kcr varen ill de helsr inrc
vägde mer än något hekto när de anlånde
till fabriken. Det\är här vi kom in i bilden.
Det fanns två moment: vändning och kup-
ning. Vändning kom försL och var ryngsr,
det var detta vi skulle ägna oss åt de första
veckorna.

Med normal kroppsbyggnad brukade
man föntöra ryggen på en halvtimme un-
gefäq sedan lattade man galoppen och
kröp ornkring på knäna i fortsättningen.
Betalning: 50 öre löpmetern. Varje teg var
140 meter lång, så en avklamd Leq innebar
70 spänn. Det var inte dåligt. Det gick ryk-
ten om lolk som klaråt två eller till och
med tre tegar på en dag.

Det tog Eugofem minuter att komrla
fram till det område där vi skullc hålla tilt.
Fjugesta-Bengt instruerade en stund, se
dan blevvi tilldelade var sin teg. Han skrev
upp oss mecl namn i sitt block och så var
det bara att såtta igång.

Jag fattade tag i den fö$ta sura torvan
och lfte den. Den gicksönderJag lappade
ihop den och placerade den på rätt plats
på övligt man6r.fag tog nästa. Den gick
också sönderJag sparkade ner den i dikel
Dcn tredje höll.Jag bö{ade lära mig, tänk-
tejag. Jäg råtade på ryggen och spanade
utelter tegen, defl såg ut att vara 1400 me
ter snarare än 140.Jag tiftade på klockan.
Drn rar f-m m in rr tcr iåtra. iag harJr r.arir
vakcn i två timmar och hittills hade.jag !ä-
nat i runda tal tre öre.

Fy fan, tänkte.jag, man borde övernat-
ta härute.

När vi rog den fiirsra ra5len llo, kan nio.
var jag så trött att iag inte Lunde tala rent.
Elonsson ville ringa efter en ambLllans,
men mobiltelefbnen var ännu ei uppfun

nen. Hade vi h;rft några nödraketer skulle
vi säkert ha f,rat av dem. Vi hade kommit
ungefär tio meter var utefter våra tegat
och att vi skulle få alltihop fårdigt före
slymningen förrlöll som rena ramå orim-
ligheten. Solen hade brutit igenom detvit
grå molntricket också, och bromsarna hade
vaknat. JaB hade fått sex bett, Elonsson
hade slutat råkna.

... på en torvmosse upphör den vanliga ti-
den atc existera. FIär finns inget hä11eber61,

inga mcandrande slin gor och krumbukter,
för i mossan s,junker allt obönhörligt rakt
ner och bevaras orört och oanfrätt i skick
som nylr. Undrr tu.rn rinom rusen år s\e.
pcr torven in tingen och händelserna och
människorna, tiden är en ljuv och torlmos
sen är hans skattkammare: detta tånkte vi
över och talade vi om medan \d denna den
andra dagen vandrade ut mot \ärldens yt-
tersta teg under bromsarna och den brän
nande solen, för på en av Hedbalks histo-
delektioner hade vi sett bildband om den
danske Gr: hä llema n nen. rr årusc nå rig.
.rrr r iansikcr som cn röLt bärlling. men
bev.rrad inralr mrd hull o, h hår iju.r err
sådant här sugande gammalt gung{1y. På

Jylland, noga räknat; trakten av Århus eller
möjligen Alborg, der hade kommir ett pål-
dunkjust där Såvar deL Bom. Så är det.

"Det ligger åska i luften", sa Elonsson-
"Struntprat", sajag. "Det kan inte ligga

åska i Iuften klockan sju på morgonen"
"Du får väl se". sa Elonsson.
Dct flöt på rått bra den här andm da-

gen. Närvi väl fått olusten ur kroppen gick
arbetet kanske inte som en dans, men som
enjåmn kamp i allafall;på knappa sex tim-
mar gjorde vi var sin 1tl0-metarc och de-
lade på en. Etthundrafem kronor vardera,
delvar sannerligen inte illa.

Noter
I \on Linn6 1960. s. 53I:
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Förteckning över bilder och
bildtexter
Figxr
15:l Fotograf Andreas Garpebring, Länsstyrelsen i

Västerbotten.
l5:2

l5:.1

Kolteckning av Hjalmar Strååt. Illustration till
Mobergs novell Brrätrr&e om enfieln i socialdemo-

lrari.kJ parriets iulLidninq l,rliacklan l9 t?

Mats Freding, HågersteD, äger lbtogralierna Iiån
Vakö.
lolo i pr itar åg, ' i år cn brld i en !eckor rdninc p;
1960 talet. Det andn fotot är publicerat i Erturth
1981. vid s. 124.

15:5 Medaljen skånktes till Tekniska museet 192tj av

Hjalmar von Feilitzen Kungt. Myntk2binertct vi-

sar sig ha yttertigare en medalj. FotogmfGabriel
Hildebnnd, Kungl. Myntkabinettet.

I 5:6 Fotografi i löretagsbroschyr. Aktiebolaget I'lässle-

holms werkstäder Hässleholm. Automatiskå Torl
gräfverketAIIW I917, s. 3. RogestorP blevföreta-
gets dernonstrationsmosse.

15r7 De viktigaste källorna betdffande Ekenberg är
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nr 34. Vaxkabineltet upphörde 1922. Foto Polis-
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l5:8 Lassila2003, s.20; Marklund 1978, s. 17. Fotograf
Tor Ekholtz. Västerbottens museum. Ekholtz
hade Hushållningssällskapets uPpdrag att foto
grafera utdikningsf6retag, myrodlingar och an
nar med rnlnlrnints lill land.bvgden.

OLor LacERcRA\"tz låt 1942 trycka diktsam-
lingen Dihl,'r från mot\m i en exlduriv uPP
laga på endast sju e,<emplar, för namngivna
personer. Den gavs därefter ut i nya uppla-
gor 1943 och 1944. Sårskilt dikten Bjdrhsa-

uzn fångar den ståmning från RogestolPs-
mossen som Lagercrantz bar med sig hela
livet. I
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